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Útdráttur 

Kvenlíkaminn er samofinn félagslegum og menningarlegum öflum. Til þess að geta skoðað 
líkamsupplifun kvenna í heildarsamhengi, þá eru markmið rannsóknarinnar þríþætt: Í fyrsta 
lagi að greina sameiginlega upplifun kvenna af ríkjandi útlitsvæntingum; í öðru lagi að greina 
sameiginleg einkenni kvennanna, annars vegar þegar þær gengust við ráðandi útlitsviðmiðum 
og hins vegar þegar þær gengust ekki við útlitsviðmiðunum; í þriðja lagi að öðlast skilning á 
viðhorfsbreytingu kvennanna, bæði í garð eigin líkama og ráðandi útlitsvæntinga. Rannsóknin 
byggir á kenningarlegri nálgun félagsfræði ásamt femínískum fræðum, sálfræði, mannfræði, 
og kennslufræði. Rannsóknin er unnin með eigindlegri aðferðafræði þar sem tekin voru viðtöl 
við ellefu ólíkar konur á aldrinum 20-44 ára. Niðurstöðum er skipt upp í fjóra megin hluta; 
upplifun útlitsvæntinga, undirgefni, valdeflingu og breytt viðhorf til útlitsmenningar. Megin 
niðurstöður eru þær að allar konurnar upplifa miklar útlitskröfur og fundu fyrir þeim í gegnum 
miðla, úr nánasta umhverfi og í samskiptum. Slíkar væntingar virðast hafa minna vægi fyrir 
viðmælendur í dag en áður gerði. Neikvæð líkamsupplifun, öfgafull líkamsrækt, megranir og 
skortur á gagnrýni á ferlið sem var í gangi einkenndi líf kvennanna þegar þær gengust við 
ráðandi væntingum. Jákvæðari líkamsmynd, gagnrýn hugsun, heilbrigður lífsstíll með áherslu 
á heilsu en ekki útlit og ögranir gagnvart ráðandi staðalmynd kvenfegurðar einkennir konurnar 
hins vegar þegar útlitsöflin hafa minna vægi. Það þurfti afdrifaríka atburði hjá flestum þeirra 
til þess að viðhorfin breyttust gagnvart útlitsmenningu og að áhrif útlitskrafna minnkuðu.  

 

 

Abstract 

The woman’s body is entwined with social and cultural influences. To get an overview of how 
women experience their own body the study set out with three goals: Analysis of the collective 
female experience of the dominant expectations of women’s appearances; analysis of 
distinctive features of the women participating in the study – on one hand women trying to 
fulfill the dominant body type standards and on the other hand women that were not; to 
understand the change in attitude the women had towards their own body image as well as 
external demands of appearances. The study is based on sociology study along with feminist, 
psychology, anthropology and pedagogy studies. The study was conducted using qualitative 
research methods where data was collected from eleven different women aged 20-44. Results 
are presented in four main chapters in this paper; the experience of expectations, 
submissiveness, empowerment and changed attitude towards the culture of appearance. The 
main results show that all participants experience demands on appearances, sense them 
through the media, in their personal environment and in interaction with other people. 
Nonetheless these demands have much less impact on the participants now than they did 
before. Negative body image, excessive training, dieting and reduced critical thinking was 
collective for the participants when they tried to follow societies expectations of body 
appearances. More positive body image, critical thinking, healthy lifestyle which emphasized 
health but not appearance, was seen in the group of women where the expectations of 
appearances had less impact. Significant events in the women’s life’s were usually the reason 
for changes in attitude towards societies expectations on appearances and also diminished 
the demands they put on themselves. 
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Frelsi undan útlitsviðjum 

Hvernig eigum við að byrja? Skömmumst okkar ekki. Verum gráðugar. Sækjumst eftir 

hamingju. Forðumst sársauka. Klæðumst eins og við viljum, snertum það sem við viljum, 

borðum það sem viljum og drekkum það sem okkur langar í. Berum virðingu fyrir vali annarra 

samferðakvenna. Leitum eftir því kynlífi sem við viljum en berjumst harkalega gegn því kynlífi 

sem við viljum ekki. Veljum okkar eigin málstað. Og þegar við höfum brotið af okkur hlekkina 

og breytt reglunum þannig að skynjun okkar á eigin fegurð verður ekki haggað, lofum þá 

fegurðina og flöggum eigin fegurð viðstöðulaust. 

Naomi Wolf (1991, 2002: 292) 
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1 Inngangur 

Ein er stúlkan yndisleg 

öðrum vífum fegri 

hana vildi eiga eg  

ef hún væri megri. 

 Jón Þorláksson (1744-1819) 

 

Útlitsvæntingar í garð kvenna, sérstaklega um grannan kvenlíkama, eru ekki nýjar af nálinni og 

má rekja þær langt aftur, ef marka má orð Jóns Þorlákssonar heitins í ofangreindri vísu. Þar 

virðist hann gera grönnum konum hærra undir höfði en þeim sem feitari eru.  

Menning okkar er gegnsýrð af ákveðnum útlitsvæntingum, sem á við um bæði kyn. Hér 

verður eingöngu fjallað um nútímakonur, sérstaklega í ljósi þess að þær virðast hafa 

neikvæðari líkamsmynd en karlar (Grogan, 2010; Eisenberg, Nicklett, Roeder og Kirz, 2011; 

Lawler og Nixon, 2011; Levine og Harrison, 2009). Útlitsmenning er gríðarstórt fyrirbæri og hér 

verður áherslan því lögð á upplifun kvenna á eigin líkama. Litið verður til menningarlegra og 

félagslegra afla sem virðast samofin líkamsupplifun kvenna (Bartky, 1988; Bordo, 1993; Grabe, 

Ward og Hyde, 2008; Peterson, Tantleff-Dunn og Bedwell, 2006). Slík öfl valda því að ákveðnar 

forsendur virðast liggja að baki „vali“ kvenna þegar kemur að líkamsmótun þeirra. En 

gæsalappir um „val“ eru notaðar til að leggja áherslu á að svigrúmið fyrir sjálfstæða ákvörðun 

mótast af utanaðkomandi öflum og því er valið innan ákveðins samfélagsramma (Budgeon, 

2003; Gagné og McGaugney, 2002). Múrar útlitsmenningar eru þó ekki óbrjótanlegir. Femínísk 

hugmyndafræði byggir á því að fólk geti losnað undan ráðandi samfélagslegum gildum sem 

hafa haft mótandi áhrif á sjálfsmynd þeirra með fræðslu, meðvitund og gagnrýninni hugsun. 

Með því verði konur meðvitaðar um orðræðu samfélagsins og óraunhæfar útlitskröfur 

(Baumgardner og Richards, 2010; Bordo, 1993; Dionne, Davis, Fox og Gurevich, 1995; Collins, 

2000; Peterson, o. fl., 2006; Piran, 2001; Tisdell, 1998).  

Ólíkar nálganir hafa einkennt rannsóknir á útlitsmiðuðum veruleika kvenna en flestar ná 

þær til neikvæðra afleiðinga útlitskrafna (sjá Ata og Thomson, 2010; Boero, 2007; Campos, 

Saguy, Ernsberger, Oliver og Gaesser, 2006; Eisenberg, o. fl., 2011; Grabe, o. fl., 2008; 

Hutchinson og Rapee, 2007; Jones, 2011; Keery, Eisenberg, Boutelle, Neumark-Sztainer og 
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Story, 2006; Lawler og Nixon, 2011; Levine og Harrison, 2009; Oliver og Gaesser, 2006; Saguy 

og Ward, 2011; Saguy og Riley, 2005; Smolak, 2002; Stice og Whitenton, 2002). Rannsóknir 

sýna að aukið vald yfir eiginn líkama styrki líkamsmynd og auki lífsgæði með andlegu og 

líkamlegu heilbrigði (Avalos, Tylka og Wood-Barcalow, 2005; Grogan, 2010; Grogan, 2008; 

Frisén og Homqvist, 2010; Holmqvist og Frisén, 2012; Peterson, 2006; Piran, 2001; van den 

Berg og Neumark-Sztainer, 2007; Wood-Barcalow, Tylka og Augustus Horvath, 2010). Færri 

rannsóknir eru til um konur sem sniðganga útlitskröfur og engar rannsóknir fundust er miða 

sérstaklega að umbreytingarferlinu sjálfu. Það er brýnt að öðlast skilning á hvaða ástæður liggi 

að baki viðhorfsbreytingu til ráðandi útlitsafla, þar sem það getur gefið mikilvæga innsýn inn í 

hvað þurfi, til að minnka áhrif útlitsvæntinga.  

Þær rannsóknarspurningar sem lagðar eru hér til grundvallar eru byggðar á því að ná utan 

um lífsferli kvennanna og hvernig líkamsupplifun þróast samhliða persónulegum breytingum. 

Efnissviðið er breitt og því þarf fleiri en eina spurningu til að ná utan um viðfangsefnið. Til að 

byrja með var lagt upp með eftirfarandi rannsóknarspurningar: Hvað er það sem knýr konur 

áfram til að gangast við ríkjandi útlitsviðmiðum? Af hverju hætta konur eða draga úr því að 

gangast við útlitskröfum? Og hvaða ástæður liggja að baki slíkri umbreytingu í garð viðhorfa til 

eigin líkama og umhverfis? Í ferlinu áttaði rannsakandi sig á því að ekki væri hægt að horfa 

framhjá upplifun kvennanna á útlitsmenningunni, hvort sem konurnar gengust við 

útlitskröfunum eða ekki. Sama menning er alltaf til staðar, hvort sem fólk tekur þátt í henni 

eður ei. Þannig að ein rannsóknarspurning bættist við og sú er: Hvort, hvar og hvernig upplifa 

konur ríkjandi útlitsvæntingar samfélagsins? 

Ég þekki það af eigin raun að vera fangi ráðandi útlitsmenningar, að finna fyrir þvingun til 

þess að líta út á ákveðinn hátt. Ég beitti mig hörðum aga, meðal annars með harðri 

líkamsþjálfun og átröskun þar sem markmiðið var að ná fram ákveðnu útliti. Um tvítugt fór ég 

í fegrunaraðgerð og lét stækka á mér brjóstin þar sem ég hafði haft mikla minnimáttarkennd 

sökum lítilla og slitinna brjósta. Árið 2004 varð ég fyrir því að missa yngri systur mína sem hafði 

glímt við átröskun í átta ár, hún féll fyrir eigin hendi. Það varð ekki árið sem ég hætti að vinna 

að ákveðnu útliti en það varð árið sem líf mitt tók stakkaskiptum. Upp frá þessu og samhliða 

öðrum jákvæðum breytingum fór þáttur ákveðins útlits að skipta minna máli.  

Í gegnum allt rannsóknarferlið reyni ég að vera meðvituð um að ég sé rannsakandi og leyfi 

gögnunum að tala sínu máli (Crang og Cook, 2007; Denzin og Lincoln, 2011; Kvale og Brinkman, 
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2009; Kvale 2006; Kvale, 1996). Rannsóknarferlið gat verið erfitt og krefjandi en á sama tíma 

var það mér, bæði sem rannsakanda og sem fyrrum fórnarlambs ráðandi afla, verðug og 

gefandi þekkingarsköpun. Mér finnst einnig kostur að ég tel mig hafa nokkuð djúpan skilning 

á efnisþættinum sem hjálpaði mér að ná til kvennanna og skilja þær. Það má því segja að 

undirliggjandi markmið lokaverkefnis náms míns sé tvíþætt; annars vegar persónuleg 

lokakveðja til systur minnar og hins vegar kvennavakning um jafnrétti alls konar kvenlíkama af 

öllum stærðum og gerðum. 

Í upphafi ritgerðar verður fjallað um kenningarlega undirstöðu ásamt fræðigreinum sem 

styðja við þann grunn. Sá hluti ritgerðar skiptist í tvo megin kafla. Fyrri hlutinn snýr að viðjum 

útlitsmenningar þar sem áherslan verður á ríkjandi hugmyndir, væntingar, orðræðu og 

hlutgervingu líkamsfegurðar kvenna. Því næst verður umfjöllun um félagsmótun kvenna og 

innhverfingu slíkra hugmynda og afleiðingar þeirra. Síðari hlutinn fjallar um hvernig konur ná 

að brjóta sér leið úr viðjum útlitsmenningar, hvað einkenni þær konur og hvað hafi orðið til 

þess að þær öðluðust meira vald yfir eigin líkama. Að kenningarkaflanum loknum verður farið 

yfir aðferðafræðina sem höfð var að leiðarljósi rannsóknarinnar. Þar verður gerð grein fyrir 

rannsóknaraðferð, viðmælendum, framkvæmdarferlinu og gagnaúrvinnslu. Að því loknu 

verður farið í niðurstöðukaflann. Hann skiptist í fjóra megin hluta ásamt undirköflum. Í fyrsta 

hluta er umræða um upplifun kvennanna á útlitsvæntingum og hvar og hvernig þær finna helst 

fyrir þeim. Í öðrum hluta er fjallað um undirgefni sem tengist neikvæðri líkamsupplifun, 

þvingaðri líkamssköpun og skorti á gagnrýni á þeim væntingum. Umfjöllunarefni þriðja hlutans 

er valdefling kvennanna þar sem umræða á sér stað um efnisþætti er tengjast auknu frelsi 

þeirra. Síðasti hlutinn fjallar um þá viðhorfsbreytingu sem hefur átt sér stað hjá konunum. Í 

umræðum munu svo niðurstöður verða settar í samhengi við kenningarlega og fræðilega 

umfjöllun. Ritgerðin endar á lokaorðum sem byggja á stuttri samantekt umræðukaflans og 

eigin ályktunum. 

  



  

11 

 

2 Kenningarleg nálgun og staða þekkingar 

Það er hægt að vinna út frá ýmsum kenningarlegum nálgunum þegar útlitsvæðing kvenna er 

skoðuð, sérstaklega þegar sá veruleiki sem konur búa við og þau áhrif sem þær verða fyrir í 

heimi útlitsdýrkunar eru til umfjöllunar. Hér verða kenningar sérstaklega hafðar til hliðsjónar 

úr félagsfræði og kynjafræði ásamt kenningum úr sálfræði, mannfræði og kennslufræði. Litið 

verður til ólíkra hugmynda fræðimanna um svigrúm einstaklings innan samfélagsins. Staða 

þekkingar er umfangsmikil þegar kemur að útlitsmenningunni sjálfri og afleiðingum hennar, 

sérstaklega hvað varðar ungar konur. Hins vegar fer að grynnka á þeirri þekkingu þegar kemur 

að konum sem taka ekki þátt í útlitsmenningunni, sérstaklega það sem viðkemur 

félagsfræðilegri sýn. Rannsóknir innan bæði sálfræði og kynjafræði hafa sýnt jákvæðri 

líkamsmynd töluverðan áhuga og valdefling kvenna virðist helst hafa verið skoðuð út frá 

mannfræðilegu og femínísku sjónarhorni. Hvað varðar viðhorfsbreytingu í garð útlitsafla 

virðast rannsóknir vera engar eða fáar. 

2.1 Líkami og menning 

Samfélag og menning eru ekki sjálfsprottin fyrirbæri, þau eru mannleg afurð en maðurinn 

sjálfur er orðinn félagsleg afurð eigin sköpunar (Berger og Luckman, 1966). Lykilforsendur 

Peter L. Berger og Thomas Luckman (1966) byggja á því að þrátt fyrir endalausa möguleika 

einkennist líf einstaklinga af ákveðinni reglufestu. Ein leið eða lausn hefur tilhneigingu til að 

vera eina rétta leiðin og birtist fólki sem ríkjandi veruleiki eða náttúrulögmál. Hugtakið 

innhverfing (e. internalization) er notað til að lýsa því hvernig formgerðin (e. social structure) 

mótar einstaklinga út frá ákveðnum væntingum sem gerðar eru til þeirra fyrir tilstuðlan 

menningarlegrar forskriftar. Skipulaginu er viðhaldið í sífellt endurteknum gjörðum fólks, eða 

daglegum venjum, og þess að það efist ekki um veruleikann. Með því er hlutgervingu (e. 

objectivation) menningar viðhaldið og hún réttlætt (Berger og Luckman, 1966).  

Hugmyndafræði Berger og Luckman um sköpunarferlið er náskyld heimspekilegum 

hugmyndum Karl Marx um firringu (e. alienation), eða falska meðvitund, og lýsir því hvernig 

einstaklingar hafa fjarlægst eigin sköpunarverk í gegnum þvingaða vinnu utanaðkomandi 

efnahagslegra lögmála eða auðmagns (e. capital). Í nútímasamfélögum hefur þróunin orðið sú 

að verkaskipting er mikil og einhæfni er afleiðingin. Allflestir vinna eftir ákveðnum lögmálum 

og því er takmarkað svigrúm til sjálfssköpunar. Það þýðir að afköstin verða þvinguð eða 
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sköpunin hlutgerð (Marx og Engels, 1968). Kenningar Marx (1867/1967) um skiptagildi eiga 

einnig vel við í þessu samhengi. Í samfélögum þar sem auðmagnið og markaður ráða ríkjum 

verður fólk ósjálfrátt hluti af ríkjandi lögmálum. Allir þættir taka á sig mynd vörunnar, líka 

einstaklingar, sem hefur í framhaldinu félagslegar og sálrænar afleiðingar. Fólk er undirsett 

efnahagslegum lögmálum sem eru orðin svo ópersónuleg að mannleg hegðun hefur minni 

þýðingu (Marx, 1867/1967; Skeggs, 2011). Beverley Skeggs (2011) notar hugtakið 

persónusköpun (e. personhood) til að lýsa ferlinu þegar fólk skapar félagslega og 

menningarlega viðurkennt sjálf. Sú sköpun hækkar markaðsgildi fólks. 

Þó svo að kenning Berger og Luckman nái vel utan um félagslega og menningarlega sköpun 

mannsins þá er kenning þeirra takmörkunum háð sérstaklega þegar kemur að hagsmunum og 

afleiðingum mannlegrar sköpunar. Antonio Gramsci (1971) sótti í marxískar hugmyndir þegar 

hann þróaði kenningu sína um menningarlegt forræði (e. cultural hegemony). Gramsci leit svo 

á að hlutverk menntamanna í kapítalískum samfélögum fælist fyrst og fremst í að tryggja 

valdastöðu ríkjandi stétta. Hugmyndafræðileg réttlæting eigi sér stað í gegnum skrif 

menntamanna sem dreifa heimssýn æðri stétta (e. elite) um allt samfélagið. Fyrir vikið verður 

sú sýn almenn skynsemi og síður þarf að beita sýnilegu valdi í formi ofbeldis líkt og tíðkaðist í 

samfélögum áður, því þeir undirokuðu sjá heiminn með augum þeirra ráðandi. Sem dæmi 

virðist heimssýn karlamenningar enn vera töluvert ráðandi í vestrænum samfélögum þar sem 

konur eru enn undir á mörgum sviðum. Það hefur áhrif á lífsgæði og upplifun kvenna 

(Baumgardner og Richards, 2010; Piran, 2001; Wolf, 1991/2002). En samkvæmt Gramsci 

(1971) skilyrðir ráðandi þekking menningarlega og félagslega upplifun og setur hlutina í 

merkingarbært samhengi. Tungumálið hefur mikil áhrif og skilyrðir hugtökin sem notuð eru til 

að lýsa hlutgerðri ásýnd veruleikans og kallar fram annaðhvort jákvæða eða neikvæða 

upplifun.  

Margflókið nútímasamfélag geri það að verkum að það þarf að treysta mörgum, sérstaklega 

þeim sem búa yfir sértækri þekkingu (Berger og Luckman, 1966; Giddens, 1991; Gramsci, 

1971). Antony Giddens (1991) segir sérfræðingakerfið skipuleggja efnislegt umhverfi og því 

hafi sérfræðingar mikið vald í höndunum. Michel Foucault (1980) segir þekkingu undirstöðu 

valds. Þekking verði ekki til í félagslegu tómarúmi heldur sé hún alltaf háð pólitískum eða 

efnahagslegum hagsmunum. Út frá þekkingu verði til stýrandi orðræða (e. discourse) sem 

byggir á regluverki fullyrðinga, hugmynda, hugtaka og skilgreininga sem dragi línurnar á milli 
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valds og valdleysis eða þess sem er eðlilegt og óeðlilegt. Foucault gefur einstaklingum lítið 

vægi innan kenninga sinna og segir orðræðuna stýra og afmarka bæði hugsun þeirra og 

hegðun. Því má ætla að birtingarmynd ráðandi veruleika geti kallað fram tilfinningar á borð 

við vanmátt. 

Veruleikinn er þó ekki óhaggandi lögmál samkvæmt Berger og Luckman (1966) þar sem 

undirskipaðir veruleikar búi yfir valdi sem getur ógnað þeim ríkjandi. Einstaklingar hafa 

félagslegt rými til þess að ögra hlutgerðri menningu með þekkingu og kalla fram efasemdir. 

Yfirleitt þurfi þó róttæk öfl eða byltingu til að ná fram félagslegum breytingum (Baumgardner 

og Richards, 2010; Berger og Luckman, 1966; Gramsci, 1971; Wolf, 1991/2002). Ögranir eða 

mótþrói gegn ráðandi hugmyndum tilverunnar geta kallað fram efasemdir um hina einu réttu 

leið. Og ef fólk velur nýja leið þá er það ekki frelsað undan ráðandi menningu því freistingar 

geta sótt á það. Því að þrátt fyrir að líkaminn sé innan nýja veruleikans getur hugurinn stundum 

leitað til þess gamla (Berger og Luckman, 1966). 

Giddens (1991) heldur því fram að það þurfi afdrifaríkar afleiðingar, jákvæðar og 

neikvæðar, til að endurmat eða endurskilgreining veruleikans eigi sér stað. 

Umbreytinganámskenning (e. transformitive learning theory), sem kemur úr umhverfi 

fullorðinsfræða, tekst vel á við hvernig jákvætt og hvetjandi umhverfi getur leitt til breytinga 

hjá fólki. En með umbreytinganámi á sér stað viðhorfabreyting einstaklinga til bæði sjálfs síns 

og umhverfis. Sjálfvirkt og ómeðvitað hugsanamynstur breytist og fólk verður gagnrýnna 

(Tisdell, 2008; Mezirow, 1991). Umbreytinganámskenningar virðast eiga margt skylt með 

femínískum hugmyndum um valdeflingu kvenna. En með aukinni meðvitund verða konur 

gagnrýnni bæði á umhverfi sitt og stöðu sína. Og geta valdeflst fyrir vikið (Bordo, 1993; Dionne, 

o. fl., 1995; Peterson o. fl., 2006; Piran, 2001; Wolf, 1991/2002). 

Giddens (1991), líkt og Berger og Luckman (1966), hannaði margþætt módel sem byggir á 

samþættingu hegðunar, formgerðar og samskipta. Samkvæmt Giddens ákvarðast 

gerendahæfni (e. agency), eða hegðun, af menningarbundnum væntingum. Það þýðir að 

gerandi hafi sveigjanleika innan félagslegs og menningarlegs rýmis. Þannig að þrátt fyrir 

óteljandi möguleika við einhverjar aðstæður sé ákveðin hegðun fyrirsjáanlegri en önnur. Í bók 

sinni, Modernity and Self-identiy: Self and society in the late modern age sem kom út árið 1991, 

skoðar hann líkama og sjálf út frá félagsfræðilegri og menningarlegri sýn. Hann kemst að þeirri 

niðurstöðu að það felist mikilvægi í því að hafa ákveðið líkamsútlit og fólk velji yfirleitt svipaðar 
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leiðir til að þóknast innri og ytri birtingarmynd eigin sjálfs. Hann gerir grein fyrir því að kröfur 

um ákveðið útlit hvíli frekar á konum en einblínir á félagsfræðilegt og menningarlegt samhengi 

líkamans. Einstaklingar beri ábyrgð á eigin líkamssköpun og fólk er undir stöðugri íhygli (e. 

reflexitivity) sem þýðir að einstaklingar eru í endalausri sjálfsleit og leita leiða til að skapa bestu 

útgáfuna af sjálfum sér. Því er afleiðingin sú að skapast hefur ákveðinn rammi um 

eftirsóknarvert líkamsútlit sem er orðin neysluvara í kapítalískum nútímasamfélögum 

(Giddens, 1991). Giddens hefur verið gagnrýndur fyrir að gefa ótakmörkuðum möguleikum 

mikið vægi, þar sem það geti varla talist til vals þegar flestir fylgja svipuðum leiðum. Það gætu 

hins vegar verið vísbendingar um takmarkaðan sveigjanleika fólks í ákvarðanatöku eigin 

hagsmuna (Frost, 2005). 

Hugmyndir Foucault um eftirlit og ögun líkamans, ásamt áðurnefndri orðræðu, eru 

ómissandi þegar útskýra á lítinn eða takmarkaðan sveigjanleika í útlitsmenningu kvenna. 

Samkvæmt Foucault (1991; 1965) hefur tilkoma tækni bætt möguleika valdastéttar til að auka 

vald sitt yfir þegnunum. Foucault sækir hugmyndir sínar í umfjöllun Jeremy Bentham um 

eftirlitsmódel (e. panopticon), sem eru hönnuð út frá þeirri grunnhugsun að eftirlit sé stöðugt 

og allt umlykjandi en ekki sýnilegt. Eftirlitsmódelið byggir á hringlaga betrunarstofnun þar sem 

varðturn er í miðjunni og klefar í útjaðrinum. Einn varðmaður hefur yfirsýn yfir fangana sem 

eru í klefanum en fangarnir sjá ekki varðmanninn. Þannig að ef hönnunin er skynsamleg þá 

þarf jafnvel engan vörð. Fangarnir fara að haga sér eins og stöðugt sé fylgst með þeim og 

tileinka sér þannig sjálfsaga á grunni alsæis eftirlitsaðila. Bentham taldi slíka hönnun nothæfa 

innan allra skipulaga sem kröfðust aðhalds. Slíkt kerfi eða strúktúr gefur minnihlutanum 

ákveðið tæki til þess að hafa stjórn á meirihlutanum, sem sýnir sig meðal annars í bæði 

skráðum og óskráðum reglum innan stofnana eða fyrirtækja. Ekki þarf lengur að beita 

sjáanlegum líkamsrefsingum því aginn kemur frá einstaklingunum sjálfum, ögunarvaldið er 

orðið ósýnilegt. Fólk reynir því að laga sig að ríkjandi væntingum til að forðast óþægindi eða 

sálrænar refsingar. Í nútímasamfélögum er eftirlitið alls staðar sem hefur þau áhrif að fólk 

missir sífellt vald yfir líkömum sínum (Foucault, 1991).  

Foucault kyngerir ekki hugmyndir sínar um ögunarvaldið. En þar sem konur virðast hafa 

neikvæðari líkamsmynd en karlar (Grogan, 2010; Eisenberg, o. fl., 2011; Lawler og Nixon, 2011; 

Levine og Harrison, 2009) og eru viðfangsefni þessarar rannsóknar er femínískt sjónarhorn 

nauðsynlegt. Sandra L. Bartky (1988) notar póst-strúktúralíska hugmyndafræði Foucault ásamt 
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femínskum kenningum og telur að konur séu beittar mun sýnilegri aga en karlar, þar sem fleiri 

reglur og væntingar lúti að konum. Út frá hugmyndum Foucault um ögunarvaldið telur Bartky 

að líkami kvenna sé þeirra eigið fangelsi. Þar eru konur sviptar valdi yfir eigin líkama og eru 

undir karllægu alsæi. Það þýðir að hugmyndir um hvað teljist aðlaðandi og hvað teljist ekki 

aðlaðandi í fari kvenna megi rekja til karlmiðaðra hugmynda. 

Susan Bordo (1993) notar einnig kenningar Foucault um vald til að skilja samband 

kvenlíkamans og menningar. Hún, líkt og Foucault (1980) og Bartky (1988), heldur því fram að 

líkaminn sé menningarleg afurð ráðandi orðræðu og skilgreininga. Líkami kvenna verður þar 

af leiðandi samtvinnaður ráðandi menningu og takmarkað svigrúm fyrir eitthvað sem kallast 

náttúrulegur líkami. Hún lýsir líkömum kvenna sem auðsveipum (e. docile bodies) sem þýðir 

sjálfsögun kvenna út frá ríkjandi valdaskilgreiningum á líkamsfegurð. Hún segir 

kynjasjónarhorn mikilvægt í ljósi þess að konur séu undir meira valdi og útlitsþrýstingi en 

karlmenn. Það að konur séu uppteknar við að uppfylla óraunhæfar kröfur útlitsiðnaðar slái 

einungis ryki í augu kvenna og forði þeim frá því að leita upprunans á útlitstengdum 

hugmyndum kvenlíkamans.  

Samkvæmt sameiginlegri grunnundirstöðu þeirra kenninga sem hafðar eru hér að 

leiðarljósi eru manneskjur afsprengi ríkjandi hugmynda, hvort sem þær hafi svigrúm eða ekki 

innan þeirra afla.  

2.2 Viðjar útlitsmenningar 

Þekking, viðhorf og skoðanir eiga sér rætur í mannlegri sögulegri sköpun (Berger og Luckman, 

1966; Gramci, 1971; Giddens, 1991). Það má ætla að væntingar um útlit kvenna, sérstaklega 

kvenlíkamans, hafi orðið hugðarefni aðila sem hafa hagsmuna að gæta í útlitsiðnaðinum. 

Þekkingarsköpun leiddi til þess að þrátt fyrir fjölbreytilegar líkamsgerðir hefur ein líkamsgerð 

orðið öðrum æðri (Bartky, 1988; Bordo, 1993; Giddens, 1991; Millsted og Frith, 2003). Það 

samræmist hugmyndum Berger og Luckman (1966) um þá tilhneigingu að ein leið verði 

ráðandi afl eða leiðardæmi (e. paradigm). 

2.2.1 Hlutgerving kvenlíkamans 

Grannur kvenlíkami ásamt stórum brjóstum hefur menningarlegt, félagslegt og sálrænt 

mikilvægi, sérstaklega innan vestrænna nútímasamfélaga (Bartky, 1988; Bordo, 1993; Millsted 

og Frith, 2003). Að vera hávaxin þykir einnig aðdáunarverður eiginleiki (Grogan, 2010). 
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Kvenlíkami laus við líkamshár, undir höndum, á fótum og á kynfærum, þykir eftirsóknarverðari 

en eðlilegur líkami (Riddell, Vartgo og Hodgson, 2010; Toerien og Wilkinson, 2004; Tiggemann 

og Hodgson, 2008). Kúlurass eða vel upplyftur rass virðist vera eitthvað sem konur eiga að 

sækjast eftir en reglulega fá konur upplýsingar um hvernig þær sjálfar geti mótað slíkan rass 

(„Kúlurass á 30“, 2015; „Kúlurass á“, 2014; „Svona fær“, 2014). Birtingarmynd „fullkomins 

kvenlíkama“ gæti því verið hávaxinn, grannur og vel skafinn líkami með kúlurass og stór brjóst. 

Líkami kvenna hefur þannig verið hlutgerður og hugmyndafræðin byggir á því að sú 

fegurðarímynd sé útlitsmiðjan (Bartky, 1988; Bordo, 1993; Millsted og Frith, 2003).  

Menningin er þar af leiðandi gegnsýrð af ráðandi viðhorfum og hugmyndum um hvernig 

konur eigi að líta út (Bartky, 1988; Bordo, 1993; Millsted og Frith, 2003). Konum er gert að vera 

grannar (Bartky, 1988; Bordo, 1993) en grannur kvenlíkami er álitinn það eftirsóknarverðasta 

við kvenlega fegurð (Knauss, Paxton og Alsaker, 2007). Ekki er einungis ætlast til að konur séu 

tággrannar heldur einnig straumlínulaga með stór brjóst. Brjóst eru táknmynd kvenleika, 

brjóstagjafar og kynörvunar (Bartky, 1988) og hafa menningarlegt mikilvægi innan 

nútímasamfélaga (Millsted og Frith, 2003). Útlitsmenningu kvenna er hægt að skoða út frá 

kenningum Gramsci (1971) um menningarlegt forræði. Skilgreining „fullkomins kvenlíkama“ 

er menningarlega ráðandi og eitthvað sem öllum konum er gert að sækjast eftir. Það myndast 

þannig ákveðið stigveldi kvenfegurðar, þar sem „hin fullkomna kona“ trónir efst í píramídanum 

á kostnað annarra líkamsgerða.  

Vald og þekking eru samfléttuð samkvæmt Foucault (1980) og háð félagslegu samhengi og 

menningarlegu, þannig að sköpun flokka eða skilgreininga felur alltaf í sér ákveðin valdatengsl. 

Butler (1990) heldur því fram að flokkanir séu gerðar til þess að festa kúganir í sessi þar sem 

fólk mótar sig út frá ríkjandi orðræðu. Vald orðræðu er mikið samkvæmt Foucault (1980), 

sérstaklega þegar við förum að draga línur á milli þess sem þykir eðlilegt og óeðlilegt. 

Kynhneigð, brjálsemi og „fullkominn kvenlíkami“ eru þannig hugtök sem hafa sögulega, 

menningarlega og pólitíska skírskotun. Um leið og til eru skilgreiningar um eftirsóknarverðan 

kvenlíkama þá verður einnig til fyrirbærið óeftirsóknarverður eða gallaður kvenlíkami. Konur 

læra í gegnum félagsmótun sína að grannur líkami sé táknmynd aga, heilbrigðis og fegurðar 

en feitari eða feitur líkami táknmynd hins gagnstæða. Grannur kvenlíkami verður þar af 

leiðandi skynsemi, bæði út frá fagurfræðilegum skilgreiningum (Bartky, 1988; Bordo, 1993; 

Coffey, 2015) og heilsufarslegum (Cahnman, 1968; Campos, o. fl., 2006; Coffey, 2015; Saguy 



  

17 

 

og Riley, 2005). Orðræðan sem einkennist af tvenndarhyggju réttlætir þannig flokkunarkerfi 

þeirra ráðandi (Bordo, 1993; Butler, 1990; Foucault, 1980).  

Hugmyndafræði tvíhyggjunnar á rætur sínar að rekja til eðlishyggju og gengur út á skiptingu 

andstæðupara sem hefur þau áhrif að fólk fer ósjálfrátt að flokka sig og aðra út frá slíkum 

skilgreiningum. Karlmennska og kvenleiki eru eitt af grundvallarhugtökum slíkra 

andstæðupara þar sem konum eru fengnir lakari eiginleikar en körlum. Líkami og hugur er 

annað andstæðupar, þar sem hugurinn er táknmynd frjáls vilja og valds og talinn vera eiginleiki 

karlsins. Líkaminn er talinn ósjálfstæður og valdalaus og verður þannig neikvæðari 

helmingurinn og er eftirlátinn konum. Bæði karlar og konur mótast af ráðandi hugmyndum og 

væntingum sem til þeirra eru gerðar og notkun þeirra réttlætir óbreytt ástand (Bordo, 1993; 

Butler, 1990). Tvíhyggjan getur gert það að verkum að þeir líkamar sem falla ekki að viðmiðum 

geta orðið jaðarsettir, til dæmis feitir líkamar (Cahnman, 1968; Crandall, 1994).  

Firtufordómar geta orðið afleiðing undirskipunar feitra líkama. Félagslegt og menningarlegt 

umhverfi eru áhrifaþættir þegar kemur að slíkri birtingarmynd. Margar stofnanir, til dæmis 

heilbrigðisstofnanir og fjölmiðlar, senda bæði bein og óbein skilaboð þess efnis að 

almenningur eigi að sýna feitum minni þolinmæði vegna líkamlegs ásigkomulags. Sérstaklega 

á þetta við umræðu um að of feitir séu umframkostnaður fyrir heilbrigðiskerfið (Campos, o. 

fl., 2006). Það er litið svo á að ábyrgð holdafars sé á herðum einstaklinga án þess að tillit sé 

tekið til erfðafræðilegra eða umhverfistengdra áhrifaþátta en slíkar hugmyndir geta ýtt undir 

fitufordóma (Ata og Thomson, 2010; Boero, 2007). Þessi skilaboð geta haft mikil áhrif á mat 

einstaklinga á því hvað þykir æskilegt ástand (Campos o. fl., 2006; Saguy og Riley, 2005).  

Samkæmt Saguy og Ward (2011) er fitufælni (e. fatphobia) ein birtingarmynd fitufordóma. 

Hún lýsir sér bæði í sjúklegri hræðslu og hatri gagnvart fitu og ótta við að fitna. Fitufælnin ristir 

djúpt í samfélaginu og getur valdið miklum félagslegum usla vegna þess hve útbreidd hún er 

og verða konur sérstaklega fyrir barðinu á henni (Saguy og Ward, 2011; Sigrún Daníelsdóttir 

og Stefán Hrafn Jónsson, 2015). Gott dæmi um birtingarmynd fitufælni eru áhyggjur Rúnars 

Helga Vignissonar af offitufaraldri og afskræmingu landa sinna. Rúnar Helgi segir offitu ekki 

vera einkamál þar sem hún bæði rýri lífsgæði fólks og sé ein alvarlegasta atlaga að 

velferðarkerfinu (Jakob Bjarnar, 2016). Þarna er bæði verið að skapa siðferðislega upplausn (e. 

moral panic) og hræðslu við fitu með vísun í offitufaraldur, sem fjölmiðlar virðast ötulir að 
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fjalla um samkvæmt Campos og félögum (2006), og styrkja með því tvíhyggjuhugmyndir um 

óheilbrigði og ljótleika feitra.  

Samkvæmt Bartky (1988) er karllægt alsæi allt umlykjandi í útlitsmenningu kvenna. Það sést 

utan á konu hvort hún fylgi þeim reglum og væntingum sem til hennar eru gerðar þannig að 

sjálfsagi er mikilvægur. Þó svo að miklar breytingar hafi orðið á félagslegri og pólitískri umgjörð 

kvenna á Vesturlöndum er kvenlíkaminn enn undirokaður. Líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi, 

markaðsvæðing kvenlíkamans og útlitskröfur eru á meðal birtingarmynda kvennakúgunar 

(Piran, 2001). Sumir fræðimenn, sérstaklega róttækir femínistar, tengja þetta 

feðraveldishugmyndum (e. patriarchal) og kúgun kvenna (Bartky, 1988; Budgeon, 2003; 

Fredricksson og Roberts, 1997; Millsted og Frith, 2003; Wolf, 1991/2002). Sylvia Walby (1990) 

skilgreinir feðraveldi sem ákveðið félagskerfi þar sem karlar njóti góðs af undirskipun kvenna. 

Birtingarmyndir feðraveldisins geti verið ólíkar eftir mismunandi félagskerfum en einnig eftir 

tíma og menningu. Kynjakerfið hafi verið sterkast á einkasviðinu framan af 20. öld en staða 

kvenna hefur mikið breyst síðan þá. Tilkoma pólitískra réttinda kvenna hefur gert það að 

verkum að valdið hefur færst meira yfir á opinbera sviðið (Hughes, 2002; Walby, 1990; Wolf, 

1991/2002). 

 Ein birtingarmynd þessa valds sýndi sig vel í rannsókn Christina Hughes (2002) á konum 

sem voru taldar í fremstu röð innan alþjóðafyrirtækja í Bandaríkjunum. Það var vart hægt að 

finna mun á körlum og konum í sambærilegum stöðum innan fyrirtækisins, hvað varðar 

hegðun, menntun og tekjur. Það sem greindi kynin að voru barneignir en konurnar höfðu 

frestað þeim en karlarnir ekki. Sú ályktun var dregin af niðurstöðum rannsóknar að til þess að 

konur kæmust í jafn valdamiklar stöður þyrftu þær að tileinka sér karlmiðaðan hugsunarhátt 

og hegðun. Rými fyrir kvenleika virðist takmarkað og ýmsar leiðir geta verið notaðar til að 

koma í veg fyrir aukið jafnrétti kvenna. Það gæti verið ein útskýring valdaójafnvægis í 

áhrifastöðum kvenna hér á landi, þar sem konur eru í töluverðum minnihluta 

(Velferðarráðuneytið, 2015).  

Naomi Wolf (1991/2002) segir það enga tilviljun að þegar staða kvenna innan opinbera 

sviðsins á Vesturlöndum styrktist hafi útlitsvæðingin tekið yfir. Það að efnahagslega 

sjálfstæðari og valdameiri konur geti upplifað sig sem fanga í eigin líkama er vísbending um að 

einhver kúgun sé enn til staðar. Aukin tíðni bæði átraskana og fegrunaraðgerða hjá konum gefi 

vísbendingar um að utanaðkomandi þrýstingur um að uppfylla kröfur um útlit sé til staðar 
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(Bordo, 1993; Wolf, 1991/2002). Valdið virðist þannig koma alls staðar frá, konur mega síður 

vera kvenlegar í framastöðum en á sama tíma er krafist af þeim að vera kvenlegar í 

samfélaginu. Því þurfi fjölbreyttar leiðir til að halda konum niðri og er hlutgerving 

kvenlíkamans mögulega ein afleiðingin (Barky, 1988; Baumgardner og Richards, 2010; Walby, 

1990; Wolf, 1991/2002).  

Wolf (1991/2002) segir útlit kvenna hafa áhrif á samskipti kynjanna. Konur sem búi yfir 

viðurkenndara útliti hljóti frekar aðdáun og samþykki hins kynsins. Það geti haft þau áhrif að 

konur reyni að uppfylla útlitskröfur til þess að auka möguleika sína á eiginmannsefni. Rannsókn 

Conley og Glauber (2005) leiddi í ljós að hjónabandsmöguleikar feitra kvenna væru 

takmarkaðri en grannra sem hægt væri að túlka á þann veg að tekist hefur að selja körlum 

kvenímyndina um grannan líkama (Malkin, Wornian og Chrisler, 1999). En samkvæmt Bartky 

(1988) er það einmitt refsing konunnar í hinum gagnkynhneigða heimi að missa af aðdáun og 

undirokun karlmanna með afdrifaríkum afleiðingum á nær alla þætti lífsins. Út frá 

hugmyndafræði Marx (1867/1976) um skiptagildi er kvenlíkaminn orðinn markaðsvara, líkt og 

aðrir hlutir í samfélaginu. Verðgildi þeirra kvenna sem fylgja réttum útlitsviðmiðum er hærra 

en þeirra sem fylgja þeim ekki og því má ætla að hjónabandsmöguleikar þeirra séu betri. Feitar 

konur hafa lægra verðgildi og eru sökum þess í minni metum í samfélaginu en grannar (Marx, 

1867/1976; Skeggs, 2011).  

Valdhafar og stjórnendur eru því allt umlykjandi og hvergi, allir og enginn. Kröfurnar koma 

frá fjölmiðlum, foreldrum, vinum og vinkonum, fegurðarráðgjöfum, mökum og ekki síst 

konunum sjálfum. Orð Thomas Blachman, stjórnanda þáttar í Danmörku sem gengur út á að 

meta vaxtarlag nakinna kvenna, ramma vel inn hugmyndina um karllægt alsæi en hann heldur 

því fram að „kvenlíkaminn kalli eftir orðum. Orðum karlmanna“ („Danskur þáttur“, 2013).  

2.2.2 Nánasta umhverfi og fjölmiðlar segja... 

Skilaboð um þóknanlegt útlit konu eru samofin ríkjandi menningu (Bartky, 1988; Bordo, 1993). 

Í hversdagsleikanum á sér stað innhverfing utanaðkomandi hugmynda og væntinga, hvort sem 

það er frá nánasta umhverfi (Berger og Luckman, 1966; Gidddens, 1991) eða í gegnum miðlana 

(Giddens, 1991). Samkvæmt France og Roberts (2014) hafa bæði kerfislægir þættir 

samfélagsins og minni ferlar, eins og samskipti, áhrif á mótun ungmenna og væntingar þeirra. 
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Endurspeglun slíkra væntinga hefur djúpstæð áhrif á bæði ytri og innri birtingarmynd 

einstaklinga að mati Giddens (1991).  

Mikilvægt er að horfa til upphafsins þar sem nánast allar stelpur vaxa upp í að verða konur. 

Þær læra í gegnum samfélagsmótun hvað felst í skilgreiningunni kona en út frá þeim 

hugmyndum móta þær skoðanir, viðhorf og sjálfsmynd sína. Þar læra þær mikilvægi þess að 

vera hlýðnar, sýna kvenleika og vera sætar (Ensler, 2010; Willis, 2009). Líkamlegur 

samanburður gerir snemma vart við sig og það hefur sýnt sig að stúlkur allt niður í þriggja til 

fimm ára eru meðvitaðar um ríkjandi útlitsviðmið (Grogan, 2008; Smolak og Murnen, 2004; 

2007). Líkamlegur samanburður við slíka staðalmynd er einn þeirra félagslegu þátta sem geta 

alið á neikvæðri líkamsmynd (e. body dissatisfaction) bæði stúlkna og kvenna (Grabe, o. fl., 

2008; Grogan, 2008; Stice og Whitenton, 2002). Samkvæmt rannsóknum hafa konur 

neikvæðari líkamsmynd en karlar, þar sem þær eru bæði uppteknari af þyngd sinni og einnig 

líkamsvexti (Grogan, 2010; Eisenberg, o. fl., 2011; Lawler og Nixon, 2011; Levine og Harrison, 

2009). Neikvæð líkamsupplifun, vegna ríkjandi væntinga, sýnir hversu djúpstæð áhrif 

útlitsmenningin getur haft á sjálfið (Giddens, 1991). Samkvæmt Grogan (2008) hefur aldur 

kvenna engin áhrif á hvernig þær upplifi líkamsfyrirmynd sína sem er venjulega hávaxin grönn 

kona með stór brjóst eða staðalmynd „fullkomins kvenlíkama“. 

Rannsóknir hafa sýnt að áhrif nánasta umhverfis, hvort sem það er í gegnum fjölskyldu eða 

vini, geta verið hvort heldur sem er neikvæð (Hutchinson og Rapee, 2007; Jones, 2011; Keery, 

o. fl., 2006; Smolak, 2002) eða jákvæð fyrir líkamsupplifun (Avalos, o. fl., 2005; Kelly, Wall, 

Eisenberg, Story og Neumark-Sztainer, 2005; Wood-Barcalow, o. fl., 2010). Rannsókn Smolak 

(2002) sýndi fram á að strax í barnæsku komi útlitsvæntingar fram, hvort sem það er með 

athugasemdum frá foreldrum eða í gegnum jafningjahóp. Áhrif vina geta aukist með aldrinum 

(Smolak, 2002). Áhrif vinahópa geta komið fram í stöðugri umræðu um útlit og aðferðir til að 

ná fram ákveðnu útliti (Hutchinson og Rapee, 2007; Jones, 2011). Þannig leiddi rannsókn 

Hutcinsson og Rapee (2007) í ljós að vinahópar noti oft sambærilegar aðferðir til þess að 

grennast.  

Í rannsókn Jones (2011) kom fram að gagnrýni foreldra á holdafar, eða þrýstingur á börn til 

að grennast, hafði neikvæð áhrif á líkamsmynd barna. Foreldrar eru fyrirmyndir og sýna þannig 

beint eða óbeint með hegðun sinni eða skoðunum hvað þykir eðlilegt og óeðlilegt. Ef lífsstíll 

foreldra gengur út á hreyfingu eða megrun til að vinna að ákveðnu útliti getur slíkt haft áhrif á 
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líkamsupplifun barna (Jones, 2011). Samkvæmt Baumgardner og Richards (2010) geta mæður 

og dætur haft áhrif hvor á aðra en dætur séu þó undir meiri áhrifum af því sambandi. Dætur 

geta þannig lært af mæðrum sínum hvað sé æskilegt og hvað ekki (Baumgardner og Richards, 

2010). Rannsókn Kelly og félaga (2005) leiddi í ljós að mæður gátu haft áhrif á lífsstílsval dætra 

sinna. Það hafði jákvæð og fyrirbyggjandi áhrif á stúlkur sem ólust upp í umhverfi þar sem 

mæður þeirra lögðu áherslu á hreyfingu með heilbrigði að leiðarljósi og hvöttu dætur sínar til 

að sýna sömu hegðun. Hins vegar hafa rannsóknir einnig sýnt fram á að mæður geti haft 

neikvæð áhrif. Stúlkur, sem alast upp með mæður sem eru uppteknar af þyngd sinni og 

megrun ásamt því að hafa afskipti af mataræði dætra sinna, geta sýnt mikla þráhyggju 

gagnvart þyngd og megrunaráráttu (Carper, Fisher og Birch, 2000; Francis og Birch, 2005). Það 

verður þó að hafa í huga að þeir sem deila saman tilteknu nærumhverfi deila einnig sama 

krefjandi veruleikanum (Baumgarnder og Richards, 2010).  

Það er ekki einungis úr nánasta umhverfi sem konur fá upplýsingar um útlit. Fjölmiðlar 

hafa verulegt vægi í að koma eftirsóknarverðri þörf eða neyslu á framfæri og eru ómissandi í 

kapítalískum samfélögum (Giddens, 1991; Wolf, 1991/2002). Þeir draga athygli að ákveðnum 

efnum og eiga því mikinn þátt í mótun skynjunar á félagsheiminum sem hefur áhrif á hugsun 

og viðbrögð fólks við umhverfi sínu (Gamson, 1992; Hilgarten og Bosk, 1988). Út frá 

hugmyndum, bæði Foucault (1991) og Gramsci (1971), eru ríkjandi fegurðarskilgreiningar 

háðar menningarlegu mikilvægi sem og efnahagslegu. Þeir sem hafa skilgreiningavaldið um 

kvenlíkama benda konum á hvernig líkami þeirra eigi að vera, hvað sé ófullnægjandi og hvernig 

megi betrumbæta hann. Þeir sömu framleiða svo lausnir til að selja konum sem á þurfa að 

halda (Thomaselli, 2006). Fjárhagslegir hagsmunir útlitsiðnaðarins eru umtalsverðir þegar 

kemur að atriðum í tengslum við útlitsskilgreiningar kvenna (American society of plastic 

surgeons, 2010, 2014; Bacon og Aphramor, 2011; Rothblum, 1994; Wolf, 1991/2002).  

Í fjölmiðlum virðist grannur kvenlíkami vera í fyrirrúmi á kostnað annarra líkamsgerða 

(Bordo, 1993; Budgeon, 2003; Brown og Dittmar, 2005; Levine og Smolak, 1996; Levine og 

Harrison, 2009; Levine og Murnen, 2009; Malkin, o. fl., 1999; Rothblum, 1994; Urgesi, 2015). 

Með tilkomu alnetsins og samfélagsmiðla er boðskapurinn nálægari og útlitsvæntingar kvenna 

jafnvel ágengari (Mabe, Forney og Keel, 2014; Tiggemann and Slater, 2014; 2013; Williams og 

Ricciardelli, 2014). Það er ekki nóg með að ofurgrönn staðalmynd sé matreidd ofan í konur 

heldur geta myndvinnsluforrit verið notuð til að „fullkomna“ enn frekar útlit þeirra (Dittmar 
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og Howard, 2004; Kite, 2011; Sands og Wardle, 2002). Auglýsingar senda þannig skilaboð þess 

efnis að líkami kvenna geti verið grannur, sléttur og laus við allt sem þykir síður aðlaðandi, þar 

á meðal slit og appelsínuhúð. En slík ímynd getur verið víðsfjarri raunveruleikanum (Kite, 2011) 

og það er nánast ógjörningur og jafnvel heilsuspillandi fyrir margar konur að reyna að uppfylla 

fegurðarímyndina (Bordo, 1993; Dittmar og Howard, 2004; Groesz, Levine og Murnen, 2002; 

Halliwell og Dittmar, 2004). Rannsókn Dittmar og Howard (2004) sýndi að notkun meðalstórra 

fyrirsæta í auglýsingum sé jafn árangursrík og þeirra sem eru mjög grannar, eða í undirþyngd. 

En einskorðun flestra fjölmiðla við notkun grannra fyrirsæta veldur áhyggjum af neikvæðri 

líkamsmynd kvenna (Brown og Dittmar; 2005; Dittmar og Howard, 2004; Grabe, o. fl., 2008; 

Grogan, 2008 Levine og Smolak, 1996; Levine og Harrison, 2009; Levine og Murnen, 2009). 

Stöðugt áreiti um æskilegan kvenlíkama virðist ekki nóg heldur draga fjölmiðlar einnig upp 

neikvæða mynd af konum sem ganga gegn ríkjandi fegurðarviðmiðum, sérstaklega feitum 

konum (Bordo, 1993; Saguy og Gruys, 2010). Femínistar eru einnig gjarnan tengdir ljótleika 

(Kristín Ása Einarsdóttir, 2003). Rothblum (1994) segir megrunariðnaðinn byggja boðskap sinn 

á sjálfsaga því allir geti orðið grannir ef þeir einungis vilja það. Íslenskir fjölmiðlar eru eljusamir 

að miðla lífsreynslusögum þar sem fólk hefur með viljastyrk og sjálfsaga náð af sér mikilli þyngd 

og aukið lífsgæði sín verulega í kjölfarið (sjá „Eyrún missti“, 2015; Kristín Clausen, 2015; „Missti 

86“, 2016; „Nana missti“, 2013; Stefán Árni Pálsson, 2016). Rannsókn Campos og félaga (2006) 

sýndi fram á að jákvæðar lífsstílsbreytingar geti bætt lífsskilyrði þrátt fyrir að lítið eða ekkert 

þyngdartap eigi sér stað.  

Raunveruleikaþættir eins og til dæmis The Biggest Loser sem sýndir hafa verið í sjónvarpi, 

þar sem sigurvegarinn er sá sem tapar mesri þyngd, eru skýrt dæmi um hvernig hugmyndin 

um að allir geti grennst er sett fram í fjölmiðlum. Þeir styrkja hugmyndir um að þyngdartap sé 

undir fólki sjálfu komið og sýna að hægt sé að missa mikla þyngd á stuttum tíma með nægri 

staðfestu (Thomas, Hyde og Komesaroff, 2007). Rannsóknir hafa sýnt að slíkt áhorf geti aukið 

fitufordóma (Domoff, Hinman, Koball, Storfer-Isser, Carhart, Baik og Carels, 2012; Yoo, 2013). 

Íslensk útgáfa þessara þátta hefur notið mikilla vinsælda og þriðja þáttaröð Biggest loser var 

vinsælasti dagsskrárliður marsmánaðar, hér á landi, samkæmt mælingum Gallup („Biggest 

loser“, 2016). Almenningur er einnig upplýstur um betri lífsskilyrði þátttakenda. Annars vegar 

með fjölmiðlaumfjöllun um frelsi kvenkynsþátttakanda við fatakaup, þar sem hún þurfi ekki 

að fara í stærri fatadeildina, („Endurnýjaði fataskápinn“, 2016) og hins vegar kjark annars 
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kvenkynsþátttakanda að sækja um draumastarfið og segja skilið við eiginmanninn (Sóley 

Guðmundsdóttir, 2016). Það má ætla að konurnar séu á samþykktari leið að betri lífsgæðum 

fyrir sig og upplifi fyrir vikið betri lífsskilyrði (Berger og Luckman, 1966; Giddens, 1991). 

Hugmyndir Foucault (1980) um vald orðræðu á vel við því slíkur fréttaflutningur getur 

viðhaldið ákveðinni orðræðu sem styrkir tvíhyggjuhugmyndir um feita líkama og granna. Fólk 

þurfi að tileinka sér jákvæða eiginleika á borð við sjálfsaga og viljastyrk til þess að verða grennri 

og uppskeri þannig meiri lífsgæði, andleg sem líkamleg. 

Neikvæð áhersla í fjölmiðlum er til þess fallin að telja konum trú um að útlit þeirra sé 

ófullnægjandi og að ábyrgðin sé þeirra að bæta úr því. Kapítalísk neysluhyggja leitast við að 

selja þá hugmynd að ákveðin neysla boði lausnir og bæti lífsgæði (Giddens, 1991). Í rannsókn 

sem Malkin og félagar (1999) gerðu var sýnt fram á stöðugt upplýsingaflæði, í tímaritum, um 

hvernig hægt sé að laga líkamlega „galla“ með hinum ýmsu úrræðum. Rannsókn þeirra er frá 

árinu 1999 þannig að það má ætla að alnetið og samfélagsmiðlar hafi aukið slíkt 

upplýsingaflæði til muna síðan þá. Vegna þeirrar myndar sem dregin er upp af æskilegu útliti 

kvenna er gefið í skyn að megrun, hreyfing og fegrunaraðgerðir muni leiða til betra lífs. Þannig 

er konum í vestrænni menningu seld sú hugmynd að grannur vöxtur muni stuðla að betri 

ástarsamböndum, vináttu og hamingjuríkara lífi (Malkin o.fl., 1999). En samkvæmt Bartky 

(1988) er það hluti eftirlitsins að halda uppi bæði jákvæðri og neikvæðri orðræðu um 

útlitsviðmið kvenna. Slík orðræða haldi frekar aga með konum. 

2.2.3 Afleiðingar sjálfsvaldsbeitingar 

Hugmyndafræðin um ögunarvaldið byggir á því að samfélagið yfirgaf sýnilegar líkamlegar 

refsingar og tók upp í sálrænar refsingar í staðinn. Stöðugt eftirlit, sem á sér stað með 

aðgreiningu og flokkunum, hefur ýmsar afleiðingar (Bartky, 1988; Foucault, 1991; 1965). 

Samkvæmt Giddens (1991) er upplifun á skömm og tilgangsleysi ef sjálfstjáning stenst ekki 

samfélagslegar væntingar ein afleiðing nútímasamfélaga (Giddens, 1991). Ögun kvenlíkamans 

snýr að ákveðnu viðmiði og þær konur sem hafa ekki breytt sér á markvissan hátt geta hlotið 

samfélagslega refsingu. Afleiðingar sjálfsvaldsbeitingar birtast meðal annars í skömm yfir 

„ófullkomnum“ líkama (Bartky, 1988).  

Mikið áreiti getur verið af útlitsmenningu og upplifunin persónuleg. Sjálfið er brothætt 

(Giddens, 1991) og umhverfið getur haft mikil áhrif á hvernig konur upplifa og skilgreina líkama 
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sinn (Bartky, 1988; Bordo, 1993; Grabe, o.fl., 2008; Grogan, 2008; Peterson, o. fl., 2006; Wolf, 

1991/2002). Rannsókn Stice og Whitenton (2002) leiddi meðal annars í ljós að þrýstingur 

umhverfis um ofurgrannan kvenlíkama hafði í för með sér neikvæðar afleiðingar gagnvart 

líkamsmynd. Rannsókn Kelly og félaga (2005), á einkennum stúlkna með jákvæða líkamsmynd, 

leiddi í ljós að aðeins fjórðungur af 2357 stúlkum hafði jákvæða líkamsmynd. Eftir því sem 

konur eða stúlkur eru fjarlægari ríkjandi staðalmynd því meiri virðist líkamsóánægjan vera 

(Kelly, o. fl., 2005; Stice og Whitenton, 2002; van den Berg og Neumark-Sztainer, 2007). 

Neikvæð líkamsmynd byggir á líkamsóánægju, þrá í grannan líkama og litlu sjálfstrausti og eru 

einkennin á meðal áhættuþátta fyrir átröskunarsjúkdómum (Stice, 1994). Margar 

skilgreiningar eru til á hugtakinu líkamsmynd en flestar tengjast þær hugsunum, skynjunum, 

tilfinningum og hegðun fólks gagnvart líkamanum (Cash, 2002; Grogan, 2008). Viðhorf fólks til 

eigin líkama er ekki einungis byggt á sálfræðilegri upplifun heldur einnig menningarlegum 

áhrifum og félagslegum (Grogan, 2008). Rannsóknir hafa til dæmis sýnt fram á að boðskapur 

útlitsmenningar geti orsakað þráhyggju gagnvart þyngd (Saguy og Ward, 2011; Saguy og Gruys, 

2010). 

Það virðist erfitt að komast hjá samfélagsgagnrýni á kvenlíkamann. Sjálfsaginn er síður 

álitinn til staðar hjá feitum konum en grönnum, en til að sýna fram á sterkt samfélagsgildi um 

granna líkama þá eru konur sem glíma við sjálfsvelti taldar agaðar (Bartky, 1988; Bordo, 1993; 

Saguy og Gruys, 2010). Í samfélagi sem gefur ákveðnu líkamsútliti kvenna meira vægi geta 

konur utan viðmiða upplifað sig annars flokks. Feitar konur, sem flokkast til dæmis utan 

viðmiða, geta búið við félagslega skömm vegna líkamlegs útlits. Félagsleg staða þeirra getur 

litast af holdafari og það er síður hægt að fela óæskilegt holdafar því um ræðir augljósan 

líkamlegan „galla“ (Cahnman, 1968). Fitufordómar virðast þrífast á Íslandi samkvæmt 

niðurstöðum könnunar hjá embætti landlæknis um viðhorf fólks, á aldrinum 18-81 árs, til 

holdafars. Neikvæð viðhorf virðast ríkjandi gagnvart feitu fólki og orsakir offitu raktar til eigin 

ábyrgðar en konur voru helmingi líklegri en karlmenn til að verða fyrir mismunun á grundvelli 

holdafars (Sigrún Daníelsdóttir og Stefán Hrafn Jónsson, 2015). Það gæti verið vísbending um 

að meiri útlitskröfur séu gerðar til kvenna en karla (Bartky, 1988; Bordo, 1993; Millsted og 

Frith, 2003; Piran, 2001; Puhl, Andryeva og Brownell, 2008). 

Þórólfur Þórlindsson (2010) segir að þegar félagsleg samskipti stjórnist af neikvæðum 

viðmiðum sem liggja djúpt í samfélögum, geti það haft stórtækar heilsufarslegar og félagslegar 
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afleiðingar. Rannsóknir hafa sýnt að óraunhæfar útlitsvæntingar geta valdið neikvæðum 

sálrænum, félagslegum og heilsufarslegum afleiðingum (sjá Agras, 2005; Bacon og Aphramor, 

2011; Cahnman, 1968; Crandall, 1994; Grogan, 2008; Meyer, 2003; Miller og Kaiser, 2001; 

Muenning, 2008; Puhl, o. fl., 2008; Striegel-Moore og Bulik, 2007; Stice, 1994). Dæmi úr 

íslenskum veruleika sýnir vel fram á hvernig feitar konur geta upplifað sig: „ Mér leið alveg 

hreint hræðilega á þessu tímabili. Ég fór að þróa með mér einhverskonar sjálfshatur og ég fór 

að trúa því að ég ætti ekkert betra skilið. Ég hugsaði oft með mér að ef ég væri mjó... þá yrði 

ég kannski samþykkt?" (Ellý Ármanns, 2013). Þetta dæmi er lýsandi fyrir hversu inngrónar 

ráðandi hugmyndir eru orðnar um að lífið verði betra ef fylgt er eftir ráðandi viðmiðum (Berger 

og Luckman, 1966; Giddens, 1991). Útlitsorðræða og eftirlit fjölmiðla veldur því að útlit getur 

orðið hugarefni kvenna. Þeirra eigin líkami getur jafnvel orðið óvinur þeirra. Þær verða 

uppteknar við að eyða tíma, orku og peningum í að lagfæra eða betrumbæta útlit sitt. Með því 

beita þær sig sjálfsaga út frá væntingum um rétt útlit (Bartky, 1988; Riddell, o. fl., 2010).  

2.2.4 Undirgefni - fjötraður kvenlíkami 

Konur geta fljótt fundið lausnir við skilgreindum „göllum“ sínum. Neyslumenning í kapítalísku 

samfélagi dynur á þeim og þrátt fyrir endalausa möguleika er tilhneigingin að velja „rétta“ leið. 

Það verður þannig fyrirsjáanlegra að konur reyni að uppfylla ákveðin útlitsviðmið þar sem þær 

treysta því að „réttur kvenlíkami“ muni auka lífsgæði þeirra (Giddens, 1991). Ef konum 

mistekst að fullnægja slíkum kröfum getur það haft neikvæðar afleiðingar. Rannsóknir hafa 

leitt í ljós heilsufarslegar, (Bacon og Aphramor, 2011; Muenning, 2008), félagslegar (Puhl, o. 

fl., 2008) og efnahagslegar (Conley og Glauber, 2005) afleiðingar sökum mismununar sem feitir 

verða fyrir, sérstaklega feitar konur (Puhl, o. fl., 2008; Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, 2010). 

Giddens (1991) segir ákvarðanatöku taka mið af sjónarmiðum einstaklingshyggju og því sem 

kemur best út fyrir bæði ytri og innri birtingarmynd. Þannig virðist hættuminna fyrir konur að 

fylgja eftir ríkjandi útlitsvæntingum. Sjálfið er viðkvæmt og með því að gangast við kröfunum 

er sjálfið verndað fyrir neikvæðum afleiðingum þess að vera utan viðmiða.  

Rannsókn Gerner og Wilson (2005) sýndi að ungar stúlkur töldu grannan líkama auka 

möguleika sína á vinsældum en töldu jafnframt grannan líkama mikilvægan til að öðlast 

félagslegt samþykki innan jafningjahóps, sem er stúlkum mikilvægt (Gerner og Wilson, 2005; 

Ringrose, 2013). Það má því vel deila um svigrúm kvenna þegar kemur að „vali“ bestu 
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leiðarinnar, þar sem ráðandi útlitsmenningin þrengir verulega að félagslegu ákvörðunarrými 

þeirra (Frost, 2005). Það styður við hugmyndir Wolf (1991/2002) um að samfélagið ætlist til 

þess að konur skilgreini sig fyrst og fremst út frá útliti. Það geri þær berskjaldaðri og getur haft 

þau áhrif að konur noti líkamann eða útlit sitt til öðlast félagslegt samþykki. 

Samkvæmt Budgeon (2003) eru konur bæði virkir og óvirkir gerendur þegar kemur að 

líkamssköpun sinni. Þær hafi félagslegt rými og vald til eigin líkamssköpunar en innan 

ákveðinnar félagslegar umgjarðar. Sumar konur gera hvað sem er til að gangast við 

útlitskröfum, hvort sem um ræðir öfgakennda megrun, fegrunaraðgerðir eða annað tengt 

útlitsiðnaðinum (Bordo, 1993; Coffey, 2013, 2015; Millsted og Frith, 2003). Samkvæmt Berger 

og Luckman (1966) getur einstaklingur hlutgert sig sjálfan alveg eins og efnislega menningu. 

Hlutgervingu er hægt að útskýra út frá femínískum kenningum um líkömnun (e. embodiment) 

(Bordo, 1993). Með líkömnun er átt við að utanaðkomandi orðræða og skilgreiningar 

félagsmóti líkamann jafnt sem hugann (Bordo, 1993; Butler, 1990). Líkamar séu orðnir 

menningarlegt tæki, jafnt sem pólitískt, og geti haft mikil áhrif á sjálfsmynd einstaklinga. 

Neyslumenning skapar endalausa möguleika til bæði líkamstjáningar og sjálfstjáningar. Fólk 

geti með breytingum á líkömum sínum bæði styrkt stöðu sína innan ákveðinna félagslegra 

hópa eða sýnt andstöðu sína gagnvart ríkjandi gildum (Giddens, 1991; Shilling, 1993; Wolf, 

1991/2002). 

Samkvæmt Gimlin (2007) getur líkömnun átt sér stað í gegnum líkamsmótun (e. body work) 

þar sem markmiðið er að bæta útlit líkamans og heilsu. Líkamsmótun felur bæði í sér 

fagurfræðilegar umbreytingar og viðhald ákveðins útlits líkamans í gegnum hreyfingu, 

mataræði eða fegrunaraðgerðir. Yfirleitt sé tilhneigingin að þóknast ákveðnum 

fegurðarviðmiðum. Það virðist heldur ekki draga úr þrýstingnum að vinna að ákveðnu 

líkamsútliti þó svo konur upplifi útlitsvæntingar óviðeigandi (Coffey, 2013). Önnur rannsókn 

Coffey (2015) leiddi í ljós að allflestir þátttakendur í rannsókninni upplifðu líkamsmótun sem 

þýðingarmikinn þátt í hvernig þeir upplifðu og skynjuðu eigin líkama og sjálf. Það gætti þó 

ákveðinnar togstreitu í líkamsmótuninni sjálfri, því bæði væri hún þvingandi og frelsandi. 

Þvingunin felst í tímanum og fyrirhöfninni sem þarf til viðurkenndrar líkamssköpunar en 

frelsunin felst í jákvæðri styrkingu sjálfsins. Þröng skilgreining fegurðar inniheldur því 

takmarkaða möguleika ef fólk vill vera ánægt með eigin líkama (Coffey, 2015). Líkamsmótun 
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er þannig ein afleiðing neysluhyggju og ráðandi orðræðu um að heilsa og velferð sé á eigin 

ábyrgð (Coffey, 2015; Moore, 2010).  

Neysluhyggjan gefur konum möguleika til að betrumbæta útlit sitt. Út frá kenningum 

Skeggs (2011) um persónusköpun geta konur notað slík úrræði til þess að auka markaðsgildi 

sitt. En með því taka konur þátt í félagslegri og menningarlegri framleiðslu sinni og leysa úr 

læðingi allt það sem þær búa yfir. Þessi kenning gefur konum því vægi og ákveðið vald. 

Auðmagnið gefur konum, sem hafa ekki „fullkominn líkama“, möguleika á að auka 

markaðsvirði sitt. Það getur verið afar kostnaðarsamt að gangast við útlitsvæntingum, því allt 

kostar sitt þegar kemur að „bættu“ útliti. Kenning Skeggs gæti útskýrt það sem rannsóknir 

sýna, um að konur eyði sífellt meiri tíma í útlit og megrun (Saguy og Gruys, 2010; Malkin o. fl., 

1999) og 95% kvenna hafa farið að minnsta kosti einu sinni á ævinni í megrun (Grogan, 2010), 

en með því auka þær markaðsvirði sitt.  

Hugmyndir um grannan kvenlíkama snerta ekki einungis við konum heldur hafa félagslegar 

skilgreiningar og menningarlegar um brjóstaviðmið einnig áhrif. Morgan (2009) tengir aukna 

tíðni silíkonaðgerða sjúklegri innrás nýrra fegrunarstaðla þar sem hið náttúrulega telst 

afturhaldssamt og ljótt (Brooks, 2004). Fegrunaraðgerðir spila stórt hlutverk í að fegra eða 

bæta útlit. Árið 2010 voru framkvæmdar í Bandaríkjunum rúmar 13 milljónir slíkra aðgerða, 

þar af 1,6 milljón skurðaðgerða, og var hlutfall kvenna 91% (American society of plastic 

surgeons, 2010). Árið 2014 voru framkvæmdar 15, 6 milljónir slíkra aðgerða, þar af 1,7 milljón 

skurðaðgerða, og hlutfall kvenna 92% (American society of plastic surgeons, 2014). Vinsælasta 

fegrunaraðgerðin var brjóstastækkun en fitusog var einnig vinsælt hjá konum (American 

society of plastic surgeons, 2014; American society of plastic surgeons, 2010).  

Á Íslandi eru sambærilegar upplýsingar ekki aðgengilegar. Hjá Hagstofu Íslands er eingöngu 

hægt að nálgast tölur um komur til sérfræðilækna, þar á meðal lýtalækna, en þar er hvorki 

greint á milli lýtaaðgerða og fegrunaraðgerða eða kyns. Tölurnar geta þó gefið einhverjar 

vísbendingar um aukna tíðni fegrunaraðgerða hér á landi, þar sem komum til lýtalækna fjölgar 

úr rúmlega 3000 upp í rúmlega 7500 á 20 ára tímabili, það er á árunum 1994-2014. Hins vegar 

fækkaði komum um tæplega 2000 á árunum milli 2010-2014, úr rúmlega 9500 í 7500 

(Hagstofan, e.d.). Það gæti gefið vísbendingar um aukna meðvitund kvenna, eða afleiðingar 

efnahagshrunsins, en þar sem ekki er hægt að fá frekari greiningar á hvað felist á bak við 

tölurnar er ómögulegt að draga afgerandi ályktanir. 
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Sökum mikillar aðsóknar kvenna í fegrunaraðgerðir hafa femínískir fræðimenn gefið 

lýtaaðgerðum gaum, enda auðvelt að færa rök fyrir því að hér sé um kvenlegt efni að ræða, 

þar sem mun fleiri konur en karlar ganga viljugar undir hnífinn í fegrunarskyni. Um leið má 

ætla að konum sé frekar umhugað um að leitast við að fullkomna útlit sitt eins og það birtist í 

óraunhæfum útlitskröfum (Askegaard, Gertsen og Langer, 2002) og auka með því virði sitt 

(Skeggs, 2011). Sumar konur vilja enn fremur meina að nýr líkami endurspegli þær frekar en 

sá gamli og þær finni sig betur í honum (Brooks, 2004). Þær eru vissulega sáttari með útlitið 

með tilheyrandi áhrifum á sjálfsálit, en hvort áhrifin hafi verið til lengri tíma og haft í för með 

sér aukna útgeislun á innri fegurð kvennanna, er önnur saga. Því er eðlilegt að velta fyrir sér 

hvort annars konar sjálfsefling gæti ekki haft aukin áhrif til lengri tíma (Askegaard, o. fl., 2002).  

Margir fræðimenn hafa lýst því sem sálfræðimeðferð að gangast við ríkjandi 

fegurðarviðmiðum, en rannsóknir hafa þá aðallega beinst að brjóstastækkunum (Askegaard, 

o.fl., 2002; Cook, Rosser og Salmon, 2006; Edmonds, 2009; Figueroa-Haas, 2009; Goodman, 

1994) en vel er hægt að yfirfæra þau sjónarmið á líkamssköpun í heild sinni. Fræðimennirnir 

leita þannig í kenningasmiðju Giddens (1991) sem útskýrir sálfræðimeðferð sem sérfræðilegt 

kerfi sem byggir á djúpstæðri endurspeglun á sjálfinu. Kerfinu er þannig gert að bæta sjálfsmat 

og stolt á kostnað andstöðunnar, eða skammar, sem oftar en ekki birtist í neikvæðum 

tilfinningum gagnvart augljósustu birtingarmynd fólks í samfélaginu, líkamanum (Askegaard, 

o. fl., 2002; Giddens, 1991). Það má túlka það að gangast við ríkjandi fegurðarviðmiðum sem 

tilfinningalega íþyngjandi aðferð, jafnvel kostnaðarsama, til að efla sjálfsálit og minnka 

skammartilfinningu sem einstaklingur finnur fyrir í samskiptum við annað fólk. Þannig er það 

sjálfsuppbygging þegar einstaklingur tekur völdin í eigin hendur og nýtir sér þá þjónustu til að 

bæta stöðu sína eins og mögulegt er. Hann kaupir þannig hugmyndafræði kapítalismans um 

meiri hamingju (Giddens, 1991) sem má líka vel tengja við hugmyndir Marx um firringu. 

Samkvæmt kenningum Marx er firring ástand þegar fólk afsalar sér mannlegum eiginleikum 

og sjálfssköpun er bundin utanaðkomandi efnahagslegum aðstæðum og lögmálum (Marx og 

Engels, 1968). Út frá þeim hugmyndum um firringu má ætla að konur sem hlutgera líkama 

sinn, í gegnum ógagnrýnið ferli neysluhyggju, séu firrtar mannlegum eiginleikum sínum og 

sjálfssköpun þeirra sé háð utanaðkomandi aðstæðum og lögmálum. 

Samkvæmt Giddens (1991) hefur það bæði jákvæðar og neikvæðar afleiðingar að gangast 

við ríkjandi væntingum. Rannsóknir hafa sýnt að ítrekuð megrun og þyngdarsveiflur geti haft 
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slæmar heilsufarslegar afleiðingar (Campos, o. fl., 2006; Diaz, Mainous og Everett, 2005; 

Mann, Tomiyama, Westling, Lew, Samuels og Chatman, 2007). Átraskanir eru ein neikvæð 

birtingarmynd, þar sem utanaðkomandi þrýstingur um grannan vöxt er talinn hafa vægi 

(Agras, 2005; Bartky, 1988; Bordo, 1993; Striegel-Moore og Bulik, 2007; Stice, 1994). 

Hættumerki átröskunar eru meðal annars þegar fólk verður afar upptekið af megrun og óttast 

þyngdaraukningu en það eru oft byrjunareinkenni (Loxton og Dawe, 2001). Saklaus barátta við 

aukna þyngd eftir meðgöngu getur þróast út í átröskun en það varð tilfellið hjá viðmælanda 

fréttamiðilsins Pressunar (Kristín Clausen, 2016).  

Birtingarmynd jákvæðra afleiðinga getur meðal annars lýst sér í aðdáun á grönnum eða 

grennri kvenlíkama. Reynslusaga úr íslenskum veruleika segir frá konu sem frá unga aldri 

óskaði sér að vera mjó. Þegar hún var komin í 105 kíló fór hún í átak og missti 34 kíló með 

ákveðnum lífstílsbreytingum sem kallaði fram jákvæð samfélagsleg viðbrögð. Hvatningin hafði 

í för með sér að hún hélt áfram á „réttri“ braut („Nana missti“, 2013). Það gætir ákveðins 

tvískinnungs í hrósum, á sama tíma og fólk er félagslega samþykktara, þá veita hrós einnig 

aðhald í að vera innan „réttra“ marka. Bæði sjálfsmynd hennar og sjálfstraust styrktist við að 

grennast, en það gæti verið möguleg afleiðing þess að verða félagslega samþykktari sem 

grennri kona. Hún þykir bæði öguð og fallegri út frá ríkjandi skilgreiningum (Bartky, 1988; 

Bordo, 1993). Hins vegar segir hún: „Maður er samt alltaf að gagnrýna sjálfan sig eitthvað“ 

(„Nana missti“, 2013). Afleiðingar sjálfsvaldsbeitingar eru þær að þrátt fyrir að upphaflegu 

takmarki hafi verið náð er það ekki nóg, það er alltaf hægt að finna eitthvað að líkamanum. 

Hún heldur áfram að vera upptekin af útliti. Samkvæmt feðraveldishugmyndum er einmitt 

takmarkið að halda konum uppteknum við það efni, að vera upptekin af útliti (Bartky, 1988; 

Budgeon, 2003; Fredricksson og Roberts, 1997; Millsted og Frith, 2003; Wolf, 1991/2002).  

Konur hafa þannig frjálst val og rými til þess að gangast við ríkjandi útlitsviðmiðum en það 

er innan ákveðinna væntinga. Útlitsbreytingin sjálf getur verið valdeflandi fyrir konurnar sjálfar 

en á sama tíma eru þær að styrkja og viðhalda ríkjandi valdaviðhofum og þar með undirskipan 

kvenna almennt (Gagné og McGaughey, 2002; Gill, 2008). Millsted og Frith (2003) segja 

„fullkominn kvenlíkama“ vera tvíeggja sverð sem kapítalið nýtir til að halda konum í skefjum. 

Kapítalið tryggi að konur séu stöðugt óöruggar og uppteknar af útliti sínu því það hvetji þær til 

að breyta því í sífellu. Örlög kvenna eru í raun að mistakast, því kröfurnar eru svo óraunhæfar 

(Bartky, 1988).  
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Staðalmynd „fullkomins kvenlíkama“ virðist vera hávaxinn, grannur og vel skafinn líkami, með 

kúlurass og stór brjóst. Sú fegurðarímynd hefur mikið menningarlegt, félagslegt og sálrænt 

mikilvægi (sjá Bartky, 1988; Bordo, 1993; Grogan, 2010; Millsted og Frith, 2003; Riddell, o. fl., 

2010; Toerien og Wilkinson, 2004; Tiggemann og Hodgson, 2008) en getur haft neikvæðar 

afleiðingar í för með sér (sjá Agras, 2005; Bacon og Aphramor, 2011; Cahnman, 1968; Crandall, 

1994; Grogan, 2008; Meyer, 2003; Miller og Kaiser, 2001; Muenning, 2008; Puhl, o. fl., 2008; 

Striegel-Moore og Bulik, 2007; Stice, 1994). Útlitsmenningin getur haft mikil áhrif á hvernig 

konur upplifa og skilgreina líkama sinn (Bartky, 1988; Bordo, 1993; Grogan, 2008; Grabe, o.fl., 

2008; Peterson, o. fl., 2006; Wolf, 1991/2002) og fyrirsjáanlegra er að þær reyni að uppfylla 

ákveðnar kröfur um útlit þar sem þær treysta því að „réttur kvenlíkami“ muni auka lífsgæði 

þeirra (Coffey, 2013; 2015; Giddens, 1991). En samkvæmt Bordo (1993) virðist þurfa mikið til 

þess að konur brjóti sig frá lögmálum útlitsdýrkunar. 

2.3 Brotist úr viðjum útlitsdýrkunar  

Valdefling á sér stað þegar fólk brýtur sér leið frá ráðandi samfélagslegum gildum sem hafa 

haft mótandi áhrif á sjálfsmynd þeirra. Fólk verður meðvitað um ríkjandi öfl og orðræðu 

samfélagsins. Umsnúningurinn gerir það að verkum að fólk getur öðlast jákvæðari sjálfsmynd 

og aukna gerendahæfni (Collins, 2000; Tisdell, 1998). Samkvæmt femínískri hugmyndafræði 

er valdefling í gegnum upplýsingu, meðvitund og gagnrýna hugsun mikilvæg svo mögulegt sé 

að brjóta sig frá firrtum útlitsveruleika kvenna (Baumgardner og Richards, 2010; Bordo, 1993; 

Dionne, o.fl., 1995; Peterson o. fl., 2006; Piran, 2001; Wolf, 1991/2002).  

Patricia Hill Collins (2000) greindi valdeflingu svartra lágstéttarkvenna í Bandaríkjunum og 

sagði meðvitund vera lykilþátt valdeflingar. Konur sem bæði voru meðvitaðar um eigin 

takmarkanir og breytingar sem þær gengu í gegnum áttu frekar möguleika á valdeflingu en 

þær sem voru ómeðvitaðar. Þannig gat kona öðlast persónulegt frelsi þó svo það ætti sér 

aðeins stað í huga hennar. Þær konur sem valdefldust voru líklegri til að hafa afgerandi áhrif á 

stöðu kvenna í samfélaginu. Í niðurstöðum rannsóknar Alberti, Mercado, Townsend, Rowlands 

og Zapata (1999), á valdeflingu og andófi kvenna í dreifbýli Mexíkó, er greint á milli þrenns 

konar valds sem þykir ómissandi þegar kemur að valdeflingu kvenna. Í fyrsta lagi greina þeir 

valdeflingu út frá þeim hugmyndum að konur séu sjálfstæðir gerendur í eigin lífi og séu með 

því fullfærar um að hafa áhrif á umhverfi sitt. Í öðru lagi felist vald í hópeflingu eða samvinnu 
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kvenna en samstaðan geri það að verkum að fleiri leggi við hlustir. Og í þriðja lagi felist vald í 

gerendahæfni sem sýni sig í menntun, atvinnu og auði. Samkvæmt þeim er valdefling forsenda 

andófs, þar sem persónulegt vald kalli á pólitískt vald (Alberti o.fl., 1999).  

Bæði persónulegt og pólitískt vald getur sýnt sig í ögrunum og afbyggingu (e. deconstruct) 

gegn ráðandi orðræðu og tvíhyggju (Bordo, 1993; Butler, 1990) en með því þenjast 

skilgreiningar út og fleiri leiðir sýnilegar til þess að líða vel í eigin skinni (Coffey, 2015).  

2.3.1 Jákvæð líkamsmynd 

Útlitsöflin eru svo yfirþyrmandi í vestrænum samfélögum að það þykir varla óeðlilegt að vera 

óánægður með líkama sinn (Cash og Henry, 1995). Það kemur því tæpast á óvart að flestar 

rannsóknir sem til eru um líkamsmynd tengjast neikvæðri líkamsmynd og afleiðingum hennar. 

Við leit fannst engin rannsókn sem sýnir sérstaklega fram á umbreytingu neikvæðrar 

líkamsmyndar yfir í jákvæða. Rannsakandi mun þó ekki fullyrða að slíkar rannsóknir séu ekki 

til. Aðeins ein rannsókn fannst sem sýnir afleiðingar jákvæðrar líkamsmyndar eingöngu hjá 

ungum konum utan ríkjandi viðmiða. Um ræddi langtímarannsókn sem sýndi fram á að ungar 

stúlkur skilgreindar í ofþyngd voru líklegri til að halda óbreyttri þyngd, fimm árum seinna, ef 

þær höfðu jákvæða líkamsmynd. Hins vegar kom í ljós að þær stúlkur sem höfðu neikvæða 

líkamsmynd þyngdust. Niðurstöður voru túlkaðar þannig að jákvæð líkamsmynd hjálpaði 

stúlkum að þróa með sér heilsusamlegri lífsstíl (van den Berg og Neumark-Sztainer, 2007). 

Rannsóknir hafa sýnt að konur með jákvæða líkamsmynd virðast gagnrýnni á ríkjandi 

staðalmynd, hafni henni frekar eða sýna henni mótþróa. Þær eru sáttar við eða elska líkama 

sinn þrátt fyrir að hann þyki ekki fullkominn og þær virðast síður uppteknar af því að aga 

líkamann í átt að ríkjandi fegurðarviðmiðum (sjá Avalos, o. fl., 2005; Grogan, 2010; Grogan, 

2008; Frisén og Homqvist, 2010; Holmqvist og Frisén, 2012; Wood-Barcalow, o. fl., 2010). Þó 

nokkuð er til af rannsóknum sem sýna sameiginleg einkenni ungs fólks með jákvæða 

líkamsmynd sem getur gefið vísbendingar um sterka eiginleika sem ýta undir aukið líkamsvald, 

sem dæmi gagnrýnin hugsun, líkamssátt, heilbrigður lífsstíll og femínísk samsömun (sjá Avalos, 

o. fl., 2005; Grogan, 2010; Grogan, 2008; Frisén og Homqvist, 2010; Holmqvist og Frisén, 2012; 

Peterson, 2006; Piran, 2001; van den Berg og Neumark-Sztainer, 2007; Wood-Barcalow, o. fl., 

2010).  
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Líkamsvirðing (e. body respect) og líkamssátt (e. body acceptance) hafa verið greind á 

meðal einkenna jákvæðrar líkamsupplifunar. Líkamsvirðing felur í sér að þörfum líkama er 

sinnt og markmið hreyfingar er betri heilsa og vellíðan, ekki megrun (Avalos, o. fl., 2005; Frisén 

og Holmqvist, 2010.) Sjálfstraust og lítil þörf fyrir útlitssamanburð (Grogan, 2010) ásamt 

heilbrigðu félagslegu stuðningsneti virðist einnig ýta undir jákvæða líkamsmynd (Avalos, o. fl., 

2010; Kelly, o. fl., 2005; Wood-Barcalow o.fl., 2010). Það virðist vera mjög verndandi þáttur 

gegn neikvæðri líkamsupplifun að vera gagnrýninn á ráðandi staðalmyndir (Avalos, o. fl., 2005; 

Frisén og Holmqvist, 2010; Grogan, 2008; Grogan, 2010; Holmqvist og Frisén 2012; Wood-

Barcalow o. fl., 2010).  

Eigindleg rannsókn Wood-Barcalow og félaga (2010), á ungum háskólakonum, leiddi í ljós 

að ótakmörkuð sjálfsást og sjálfsvirðing sem kom fram í hugsunum, tilfinningum og verndandi 

hegðun hafði jákvæð áhrif á líkamsmynd þeirra. Þær kunnu að meta einstaka fegurð likamans 

og líkamsvirkni, höfðu breiða skilgreiningu á fegurð og lögðu áherslu á það jákvæða við líkama 

sinn í stað þess að einblína á „ófullkomleikann“. Rannsókn Frisén og Holmqvist (2010) styður 

við þessar niðurstöður en þar kom fram að ungmenni með jákvæða líkamsmynd væru síður 

að láta það trufla sig þó einhverjir líkamshlutar þeirra væru skilgreindir „gallaðir“. Ungu 

konurnar, í rannsókn Wood-Barcalow og félaga (2010), áttu það sameiginlegt að sækja í fólk 

sem var með svipuð gildi og viðhorf og þær sjálfar. Auk þess áttu þær fjölskyldu sem sögðu 

innri styrkleika hafa meira vægi heldur en útlit. Flestar konurnar höfðu áður haft neikvæða 

líkamsmynd og voru þakklátar fyrir umsnúninginn. Í rannsókninni var þó ekki farið í ástæður 

viðhorfsbreytingarinnar sjálfrar. Þetta styður annars vegar við hugmyndir Grogan (2008) um 

að líkamsmynd sé í stöðugri þróun allt lífið og hins vegar hugmyndir Giddens (1991) um hæfni 

til endurskilgreiningar.  

Það eru til ýmis úrræði sem geta hjálpað til við endurskilgreiningu og endurmats eigin sjálfs 

og veruleikans. Sía (e. filter) er eitt þeirra úrræða. Sían er hugtak sem Wood-Barcalow og 

félagar (2010) þróuðu, í rannsókninni á ungu háskólakonunum, og samanstendur af jákvæðum 

tilfinningum, skynsemi og raunsærri skynjun í úrvinnslu upplýsinga. Slík sía verndaði kvenkyns 

þátttakendurna fyrir utanaðkomandi útlitsöflum. Með síu er meiri möguleiki að útlitsmiðuð 

skilaboð fari í gegn án neikvæðra áhrifa sem þýðir að viðkomandi getur annað hvort dregið úr 

áhrifamætti skilaboðanna eða umbreytt þeim í jákvæð. Sían átti mikinn þátt í að konurnar 

viðhéldu jákvæðri líkamsmynd en bakslög eða togstreita um líkamsmynd var álitin eðlileg. 
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Gagnrýnin eða rökrétt hugsun gerði það að verkum að auðvelt var að endurstilla síuna. 

Samkvæmt rannsakendum geta konur upplifað „slæma daga“ en haft jákvæða líkamsmynd 

engu að síður, sé á heildina litið (Wood-Barcalow, o. fl., 2010, 113). Á slæmum tímabilum þurfi 

einungis tíma til að endurstilla síuna svo það sé hægt að meðtaka upplýsingar sem jákvæðar 

eða hlutlausar. En niðurstaða rannsóknar þeirra byggir meðal annars á jákvæðum áhrifum 

fjölmiðlalæsis í úrvinnslu utanaðkomandi skilaboða (Wood-Barcalow o.fl., 2010). Það styður 

við rannsókn Tisdell (2008) sem segir fjölmiðlalæsi eina undirstöðu valdeflingar. Margir 

fræðimenn hafa áhyggjur af einsleitu fjölmiðlaumhverfi þar sem miðlarnir styrkja stöðugt gildi 

og hugsjónir ráðandi menningar en samfélagshópar með önnur gildi hafi litla rödd. Því er 

mikilvægt að gera fólk meðvitað og gagnrýnið á skilaboð fjölmiðla, sérstaklega sjónrænna 

miðla (Tisdell, 2008).  

Félagslegt auðkenni (e. social identiy) virðist einnig skipta máli (Grogan, 2010). Rannsókn 

Peterson og félaga (2006) leiddi meðal annars í ljós að eftir því sem konur eru meiri femínistar 

virðast þær afslappaðri í garð eigin útlits. Niðurstöður rannsóknarinnar voru túlkaðar á þann 

veg að tileinkun femínískra gilda gerði konur gagnrýnni á fegurðarviðmið og að femínískar 

kenningar gætu reynst nytsamlegar í þróun mótvægisaðgerða gegn neikvæðri líkamsmynd. 

Valdefling kvenna í gegnum femíníska hugmyndafræði virðist virka sem ákveðinn skjöldur 

gegn stöðugu útlitsáreiti (Bordo, 1993; Dionne, o.fl., 1995; Peterson o. fl., 2006; Piran, 2001; 

Wolf, 1991/2002). Rannsókn Rubin, Nemeroff og Felipe-Russo (2004) leiddi í ljós að ungar 

konur sem aðhyllast femínísk sjónarmið eru líklegri, en þær sem tileinka sér ekki slík sjónarmið, 

til að ögra ríkjandi staðalmyndum fegurðar. Það gera þær þrátt fyrir að líkamsmyndin sé ekkert 

endilega jákvæðari, hins vegar hafi femínísk samsömun þau áhrif að þær geta dregið úr vægi 

utanaðkomandi skilaboða. Þær séu líklegri til að taka upplýstari ákvörðun um útlit sitt en á 

sama tíma geti þær upplifað ákveðna skammartilfinningu því „góðir femínistar“ eigi ekki að 

gangast við fegurðarviðmiðum (Rubin, o. fl., 2004, 35).  

Piran (2001) hefur mikla trú á að femínísk hugmyndafræði sé það vopn sem konur þurfi í 

baráttu við útlitsöflin. Meðvitund, gagnrýni, heilbrigð umræða, samstaða og mótstaða kvenna 

gegn kúgun kvenlíkamans er það sem þurfi til. Með því að temja sér femínísk gildi eru konur 

bæði líklegri til að hafa jákvæða líkamsmynd og til að berjast gegn óraunhæfum 

fegurðarímyndum kvenna (Piran, 2001). Út frá valdahugmyndum Alberti og félaga (1999) eru 

femínískar konur líklegri til að vera sjálfstæðir gerendur sem hafi áhrif á umhverfi sitt. Með því 
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að fræða ungar konur um femínísk viðhorf og gildi er verið að búa til og efla nýja kynslóð 

kvenna sem gæti mögulega losað um „fjötra kvenlíkamans“ (Piran, 2001).  

2.3.2 Hvað þarf til þess að konur taki pláss? 

Í útlitsmiðaðri og hlutgerðri líkamsmenningu kvenna telur Bordo (1993) það hreinlega afrek 

fyrir konur að verða meðvitaðar um ráðandi útlitsöfl og afleiðingar þeirra. Samkvæmt Giddens 

(1991) þarf örlagaríka atburði eða mikla þrautseigju til þess að einstaklingar endurskilgreini 

veruleikann sem þeir búa við og endurmóti djúpstæða birtingarmynd líkama og sjálfs. Öll 

lífsreynsla, hvort sem hún er jákvæð eða neikvæð, hefur mikil áhrif á upplifun og getur valdið 

umtalsverðum persónulegum breytingum.  

Allir ganga í gegnum einhvers konar mótlæti í lífinu en viðbrögðin geta verið ólík. Seigla (e. 

resilience) er lýsandi fyrir það að takast á við erfiðleika lífsins og snúa þeim sér í hag með þrótti, 

elju og hæfni. Seiglan hjálpar fólki bæði að viðhalda andlegri heilsu sinni góðri og/eða 

endurheimta hana þrátt fyrir erfiða upplifun eða mótstreymi (Ager, 2012; Herrman, Stewart, 

Diaz-Granados, Berger, Jackson og Yuen, 2011). Hugtakið seigla fellur vel að niðurstöðum 

rannsóknar Linley og Joseph (2004) þó svo þeir geri ekki sérstaklega grein fyrir henni. Þeir 

greindu 39 megindlegar rannsóknir sem allar áttu það sameiginlegt að sýna fram á jákvæðar 

breytingar fólks í kjölfar áfalla eða mótlætis. Þátttakendur áttu það sameiginlegt að upplifa og 

vinna sig í gegnum erfiða lífsreynslu sem hafði þau áhrif að hegðun og viðhorf breyttist til hins 

betra. Útkoman var jákvæð uppbygging í kjölfar erfiðrar lífsreynslu sem auðveldaði fólki að 

takast á við lífið. Fólk varð meðal annars úrræðabetra, jákvæðara og sáttara við lífið. Út frá 

þessu má ætla að það geti falist valdefling í því að takast á við og vinna úr krefjandi og ógnandi 

uppákomum lífsins, fólk verði fyrir vikið reynslunni ríkara.  

Jákvæð lífsreynsla, líkt og við nám, getur haft jákvæð áhrif á viðhorfsbreytingu. Eigindleg 

rannsókn Tisdell, á eigin nemendum á framhaldsnámskeiði í fjölmiðlalæsi (2008), veitti 

vísbendingar um hvernig hægt væri að nýta nám til að ná fram viðhorfsbreytingum til 

fjölbreytileikans. Tisdell telur að til þess að umbreyting geti átt sér stað þurfi gagnvirkar, 

gagnrýnar og innhaldsríkar umræður um upplifanir, viðhorf og tilfinningar. Í kjölfarið hugsi fólk 

um ákveðin málefni og forsendur á nýjan og frumlegan hátt.  

Námskeiðið The Body Project hefur það að markmiði að efla gagnrýna hugsun gagnvart 

ríkjandi fegurðarskilgreiningum og auka sátt við eigin líkama (Body Projcect, e.d.). Námskeiðið 
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hefur mikið verið rannsakað og það hefur ekki aðeins haft jákvæð áhrif á líkamsmynd stúlkna 

heldur marktækt dregið úr átröskunareinkennum þeirra (Stice, Shaw, Becker og Rohde, 2008; 

Stice, Presnell, Gau og Shaw, 2007; Stice, Shaw, Burton og Wade, 2006; Stice og Ragan, 2002). 

Hér á landi er slíkt námskeið í boði og á fésbókarsíðu námskeiðsins, eða The Body Project á 

Íslandi, kemur fram að íslensk útgáfa námskeiðsins hafi verið í þróun síðan árið 2009. 

Námskeiðið miði að valdeflingu stúlkna í gegnum umræður, æfingar og verkefni. Þær stúlkur 

sem sóttu námskeiðið hérlendis greina frá jákvæðari líkamsmynd, minni megrunarhegðun og 

færri átröskunareinkennum (Facebook, e.d.-a) sem gefur vísbendingar um aukið félagslegt 

vald yfir eigin líkama í gegnum umbreytinganám (Mezirow, 1991; Tisdell, 2008). Grogan (2010) 

telur hins vegar að námskeið almennt, sem miði af því að efla líkamsmynd ungra kvenna, sé 

einungis skammtímalausn á meðan menningarleg líkamshlutgerving kvenna ræður enn þá 

ríkjum. Endursköpun menningar þar sem fjölbreytilegir líkamar séu sýnilegri og viðurkenndari 

sé langvinnari lausn kvenna frá útlitsviðjum ráðandi menningar.  

Neikvæð eða jákvæð lífsreynsla, ásamt uppsafnaðri þekkingu, getur kallað fram efasemdir 

og valdið því að einstaklingar endurskilgreini og endurmeti allt í kringum sig. Í framhaldinu 

geta þeir orðið meðvitaðri um fleiri valmöguleika sem getur leitt af sér nýja lífssýn (Giddens, 

1991). Þeir verða meðvitaðri um fleiri mögulegar leiðir en að þóknast valdinu. Það er hægt að 

taka sér pláss og elska líkamann alveg nákvæmlega eins og hann er, hvort sem hann er mjúkur 

eða harður, feitur eða mjór, með of lítil brjóst eða of stór brjóst, stóran rass eða lítinn rass, 

stór læri eða grönn eða jafnvel slitinn líkami. Frasinn „að koma út úr skápnum“, sem notaður 

er innan hinsegin kenninga, hefur meðal annars verið notaður í umræðu um þá sem eru feitir 

en koma opinberlega fram sem feitar sáttar manneskjur. Það þurfi mikið hugrekki til að ganga 

gegn ríkjandi viðmiðum því slíkt getur kallað fram hörð viðbrögð (Saguy og Ward, 2011).  

Grein Töru Margrétar Vilhjálmsdóttur (2016), sem birtist í Kvennablaðinu, vakti bæði 

jákvæð og neikvæð viðbrögð. Hún segist vera feit sátt kona, menntaður félagsráðgjafi, og telur 

það almenn mannréttindi sín að fá að vera feit í friði án fitufordóma. Hún hafi þróað með sér 

átröskunarsjúkdóm á yngri árum en í dag líði henni vel með líkama sinn. Hún kemur sem sagt 

„út úr skápnum“ og tekur sér pláss sem feit stolt kona. Hún endurskilgreindi bæði veruleikann 

og sjálfa sig. Hún var ekki lengur blinduð af einum „réttum“ möguleika. Hún sýnir mikla 

þrautseigju þegar hún ögrar og afbyggir ríkjandi skilgreiningar tvíhyggju með því að vera sátt 

við líkama sem samfélagið er búið að kenna henni að lítilsvirða (Bordo, 1993; Butler, 1990). 
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Tara notar eigin valdeflingu og ögrar ríkjandi hugmyndum. Hún virðist sjálfstæður gerendi 

(Alberti, o. fl., 1999) og augljóslega lausari undan eigin sjálfsvaldsbeitingu (Bartky, 1988). Slíkir 

gjörningar geta búið yfir ákveðnum mætti í að fá aðrar konur til að efast um 

hugmyndafræðilega réttlætingu hinnar ráðandi kvenímyndar. Þarna er undirskipaður veruleiki 

að ögra þeim ráðandi (Berger og Luckman, 1966).  

2.3.3 Nýtt leiðardæmi – fjölbreytileg líkamsflóra 

Samkvæmt Giddens (1991) getur valdefling birst í ögrunum eða hugmyndaflugi til þess að 

stjaka við venjubundnum eða bældum veruleikanum. Það er hægt að gera bæði með aukinni 

upplýsingu og ákveðnum gjörningum. Það eru þröngar ríkjandi skilgreiningar og væntingar um 

útlit kvenna en þeim skilgreiningum er ögrað, meðal annars í fræðilegu umhverfi (Bacon og 

Aphramor, 2011; Cahnman, 1968; Crandall, 1994; Meyer, 2003; Miller og Kaiser, 2001; 

Muenning, 2008; Piran, 2001; Puhl o.fl., 2008; Wolf, 1991/2002) og í grasrótinni.  

Samtökin Líkamsvirðing, er gott dæmi um aðhald með ráðandi útlitsmenningu, en þau 

halda úti bæði netbloggi og fésbókarsíðu með hátt í 5000 fylgjendur. Markmið samtakanna er 

að auka meðvitund fólks og breyta þannig ríkjandi samfélagsviðhorfi gagnvart útliti, heilsu og 

holdafari. Samtökin veita þannig ákveðna andspyrnu gagnvart þeirri formgerð þar sem ein 

líkamsgerð nýtur forréttinda á kostnað annarra. Samkvæmt samtökunum felur hugtakið 

líkamsvirðing í sér mannréttindayfirlýsingu um að allir eigi rétt á að vera ánægðir í eigin skinni, 

óháð líkamsvexti (Facebook, e.d-b.; Pressan, e.d.). Það er mikilvægt að auka meðvitund fólks 

um að alls konar líkamar geti verið heilbrigðir og fallegir. Herferð samtaka Líkamsvirðingar um 

Megrunarlausa daginn sem haldinn er árlega 6. maí (Líkamsvirðing, e.d.) og 

auglýsingarherferð snyrtivöruframleiðandans Dove (Dove, e.d) eru dæmi um aðgerðir þar sem 

markmiðið er að vekja almenning til meðvitundar um að allir líkamar eiga tilverurétt. 

Boðskapur Megrunarlausa dagsins er að benda fólki á þær þjáningar sem útlitsmenning 

veldur. Fólk er hvatt til þess að hverfa frá megrun, þó það sé ekki nema þennan eina dag, og 

leyfa sér að njóta alls konar líkamsfegurðar.  

Auglýsingaherferð Dove var unnin undir merkjum #Sönn fegurð sem vísar til fjölbreytilegrar 

fegurðar. Markmið þeirrar herferðar var að auka jákvæða líkamsmynd kvenna og stúlkna. 

Birtingarmynd sannrar fegurðar samkvæmt Dove er þegar konur hefji sig yfir útlitsstaðla og 

fegurðarkröfur og hafi hugrekki til að vera sáttar í eigin skinni. Fyrirtækið sýnir samfélagslega 
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ábyrgð með því að hverfa frá einsleitum útlitsviðmiðum í garð kvenna (Dove, e.d.) en það eru 

færri fyrirtæki en fleiri sem ögra. Herferð Dove er ekki laus við gagnrýni þar sem um ræðir 

ákveðinn tvískinnung. Á sama tíma og verið sé að benda konum á mikilvægi jákvæðrar 

líkamsmyndar þá þurfi þær samt að kaupa snyrtivörur til að vera fallegar. Hins vegar má ekki 

draga úr mikilvægi þess að verið sé að ögra einhæfri staðalmynd kvenna í fjölmiðlum (Johnston 

og Taylor, 2008). 

Ríkjandi leiðardæmi eru ekki óbrjótanleg en það er ekki auðgert að umbylta hlutgerðri 

menningu. Þau öfl sem reyna að skapa efasemdir um útlitsmiðjuna eru undirskipuð en geta 

haft burði til hreyfa við og jafnvel umbylta ráðandi menningu (Berger og Luckman, 1966). Ef 

hugmyndir, þekking og viðhorf geta haft jákvæð valdeflandi áhrif á eina konu þá geta áhrifin 

magnast yfir á stærri hóp kvenna (Collins, 2000). Gott dæmi sem sýnir styrkleika félagslegra 

hópa í að hrófla við ríkjandi skipulagi eru Rauðsokkurnar, femínísk hreyfing, sem gegndi 

lykilhlutverki í vitundavakningu íslenskra kvenna um ójafnrétti kynja á áttunda áratug 20. 

aldar. Rauðsokkurnar reyndu að vekja konur til meðvitundar um stöðu sína meðal annars með 

slagorðinu „vaknaðu kona“. Persónuleg valdefling kvenna var markmiðið en konur voru 

hvattar til þess að vera gagnrýnar á stöðu sína og nýta gerendamátt sinn til að ögra ráðandi 

kynjaviðhorfum (Herdís Helgadóttir, 1996). Þorgerður Einarsdóttir (2004) segir aukið vald 

kvenna hafa falist í fræðslu og upplýsingum um kynjaójafnréttið. Þar með gátu þær sýnt andóf 

gegn ráðandi hugmyndum um kvennahlutverkið og krafist úrbóta (Herdís Helgadóttir, 1996). 

Þorgerður segir meginslagorð hreyfingu Rauðsokkanna hafa verið „hið persónulega er 

pólitískt” en með því var átt við að persónulegt frelsi kvenna krefðist pólitískrar baráttu 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2004: 209).  

Nærtækari dæmi úr grasrótinni, þar sem markmiðið er að hreyfa við og afbaka ríkjandi 

orðræðu, eru aðgerðir ungra kvenna hér á landi, eins og Druslugangan (e. slutwalk) og Free 

the nipple byltingin. Druslugangan er alþjóðleg hreyfing þar sem markmiðið er að færa ábyrgð 

kynferðisglæpamanna frá þolendum yfir á gerendur. Klæðnaður, hegðun eða fas þolenda hafi 

ekkert vægi í slíkum brotum, gerandinn sé alltaf ábyrgur (Facebook, e.d.-c). Síðarnefnda 

byltingin gengur út á frelsun geirvörtunnar, þar sem ungar stúlkur tóku vald yfir eigin líkama 

með því að birta brjóstamyndir af sér á samfélagsmiðlum og Free the nipple dagur var haldinn 

í framhaldsskólum landsins. Frumkvöðull baráttunnar, segir aðgerðina hafa kennt sér að hún 
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eigi sig sjálf. Hún telur mikla vitundavakningu hafa átt sér stað og segir: „Hún sýndi bæði stelp-

um og strákum hversu rosalega mismunandi við erum öll og hinn staðlaði bíómynda líkami er 

sjaldséður í raunveruleikanum“ (Auður Albertsdóttir, 2016). Allar byltingarnar, einnig 

kvennabyltingin á áttunda áratugnum, eiga það sameiginlegt að byggja á hópeflingu sem hafði 

þau áhrif að fleiri lögðu við hlustir. Valdefling nokkurra kvenna í upphafi smitaði út frá sér og 

náði þannig til enn stærri hóps kvenna í framhaldinu. Þannig höfðu konurnar mögulega frekar 

kjark til að bjóða ríkjandi skipulagi byrginn, brjótast undan æðra valdi og valdeflast fyrir vikið 

(Alberti, o. fl., 1999; Collins, 2000).  

Á öllum tímum hefur fólk sýnt mátt sinn þegar kemur að því að umbylta ríkjandi skipulagi 

(Berger og Luckman, 1966; Giddens, 1991). Femínískar hreyfingar hafa haft mikið vægi þegar 

kemur að breyttri heimsmynd kynja (Baumgardner og Richards, 2010; Giddens, 1991; Wolf, 

1991/2002; Þorgerður, 2004). Þær breytingar sem hafa orðið í jafnréttisbaráttu kvenna hafa 

ekki gerst í einni svipan. Heldur má segja að það sé hægt og rólega verið að tæma loftið úr 

feðraveldinu. Það virðist þurfa pólitíska baráttu til þess að vekja konur til umhugsunar um 

hvernig kvenlíkaminn er orðinn afsprengi menningarlegrar og félagslegrar orðræðu sem hefur 

skert persónulegt frelsi kvenna til að vera alls konar (Bartky, 1988; Bordo, 1993; Millsted og 

Frith, 2003). 

 

Upplýsing, meðvitund og gagnrýnin hugsun er forsenda valdeflingar kvenna (Baumgardner og 

Richards, 2010; Bordo, 1993; Dionne, o.fl., 1995; Peterson o. fl., 2006; Piran, 2001; Wolf, 

1991/2002). Jákvæð líkamsmynd getur falið í sér aukið líkamsvald (sjá Avalos, o. fl., 2005; 

Grogan, 2010; Grogan, 2008; Frisén og Homqvist, 2010; Holmqvist og Frisén, 2012; Peterson, 

2006; Piran, 2001; van den Berg og Neumark-Sztainer, 2007; Wood-Barcalow, o. fl., 2010) og 

femínísk hugmyndafræði virðist geta verndað konur gegn stöðugu útlitsáreiti (Bordo, 1993; 

Dionne, o.fl., 1995; Peterson o. fl., 2006; Piran, 2001; Wolf, 1991/2002). Öll lífsreynsla getur 

valdið jákvæðum persónulegum breytingum og jafnvel valdeflingu (sjá Ager, 2012; Herrman, 

o. fl., 2011; Linley og Joseph, 2004; Stice og Ragan, 2002; Stice, o. fl., 2006; Stice, o. fl., 2007; 

Stice, o. fl., 2008; Tisdell, 2008). Valdefling getur falið í sér ögranir og andóf gagnvart ríkjandi 

fegurðarhugmyndum. Slíkir gjörningar geta skapað efasemdir um réttlæti ráðandi 

kvenímyndar (Berger og Luckman, 1966; Giddens, 1991) og mögulega losað um fjötra 

kvenlíkamans (Piran, 2001). 
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3 Aðferðafræði rannsóknar 

Viðeigandi forsendur verða að þjóna tilgangi rannsókna og hafa burði til að svara 

rannsóknarspurningum (Crotty, 2003). Ferlið sem á sér stað í þekkingarsköpun fellur undir 

aðferðafræði en samkvæmt Taylor og Bogdan (1984) mótast aðferðafræði af ákveðnum 

vísindalegum forsendum eða þekkingarfræði um hvaða aðferð henti til að greina veruleikann. 

Í þessari rannsókn var unnið út frá forsendum mótunarhyggju (e. constructionism) sem 

byggir á að merkingabær veruleiki er skapaður í mannlegum samskiptum. Þegar greina á 

samfélagslegan veruleika er ekki hægt að rannsaka hann án þess að greina líka upplifun 

einstaklinga af honum og öfugt. Það er ekki hægt að aðskilja einstakling og þjóðfélag (Crotty, 

2003). Út frá samfélagslegri mótun fæðist kona ekki kona heldur verður kona (Crotty, 2003; 

Fargais, 1986). Rannsóknin gengur út á að skilja hvernig kvenkyns viðmælendur upplifa, merkja 

og skilja félagslegan og menningarlegan veruleika sinn. Eða eins og Clifford Shaw skrifar í bók 

sinni The natural history of a delinquent career „...að sjá heiminn með þeirra augum...“ (Taylor 

og Bogdan, 1984, 81). Hér verður notast við aðferð fyrirbærafræði (e.phenomenology) sem 

varpar ljósi á hvernig kvenkyns viðmælendur skynja og túlka líf sitt og umhverfi innan 

útlitsmenningarinnar (Crotty, 2003; Kvale og Brinkman, 2009; Kvale, 1996; Taylor og Bogdan, 

1984).  

Þar sem konur eru viðfangsefni rannsóknarinnar er femínísk nálgun mikilvæg (Crotty, 2003; 

Farganis, 1986; Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Femínísk kenning felur í sér að félagsmótun 

stýrist af fastmótuðum hugmyndum um eiginleika kynja sem gerir reynsluheim þeirra ólíka 

(Collins, 2000; Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Með femínískri nálgun er um að ræða ákveðið 

aðhald gegn ráðandi öflum og markmiðið að vekja fólk til meðvitundar um óréttlæti og kúgun 

og hvetja til samfélagslegra breytinga (Collins, 2000; Crotty, 2003; Fargais, 1986). Markmiðið 

með ritgerðinni er þannig að afbyggja, ögra og/eða leysa upp ráðandi hugmyndir um ímynd 

kvenfegurðar (Bordo, 1993).  

3.1 Eigindleg rannsóknarhefð 

Rannsóknin var unnin út frá forsendum eigindlegrar aðferðafræði (e. qualitative methods). 

Eigindleg aðferðafræði veitir innsýn í huglægan veruleika fólks og slík nálgun getur varpað ljósi 

á viðbrögð einstaklinga við félagslegum og menningarlegum áhrifum og öflum. Með 

eigindlegum rannsóknum fæst ákveðin dýpt í upplifun á þeim veruleika sem fólk býr við (Kvale 
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og Brinkman, 2009; Kvale, 1996). Opin viðtöl, eða djúpviðtöl, voru notuð til gagnasöfnunar en 

samkvæmt Kvale (2006) eru þau öflug en á sama tíma viðkvæm leið þar sem um ræðir 

persónulegt líf fólks (Kvale, 2006). Opin viðtöl gáfu ákveðið svigrúm þar sem unnt var að 

bregðast við nýjum og mikilvægum upplýsingum (Kvale og Brinkman 2009; Kvale, 1996). 

Viðmælendur fengu einnig rými til að koma skoðunum sínum á framfæri og samskiptin voru 

persónulegri sem er mikilvæg nálgun í eigindlegum rannsóknum samkvæmt Helgu Jónsdóttir 

(2003).  

Reynt var að skapa eins þægilegar aðstæður og kostur gafst þannig að samskiptin við 

viðmælendur líktust venjulegum samræðum á jafnréttisgrundvelli. En samkvæmt Collins 

(2000) verður rannsakandi að gefa eitthvað af sér inn í aðstæðurnar, aðeins þannig skapast 

traust og grundvöllur fyrir frjálsara flæði samskipta. Mikið var upp úr því lagt að skapa hlýleg 

samskipti við viðmælendur og láta þá finna að þeirra orð, lífsreynsla og viðhorf skipti máli. 

Hver rödd er einstök og fær sinn hljóm en saman mynda þær heild. 

Denzin og Lincoln (2011) segja viðtöl öfluga leið til þekkingarsköpunar en hún hefur verið 

gagnrýnd fyrir það að vera ekki hlutlaus (Denzin og Lincoln, 2011; Kvale og Brinkman, 2009; 

Kvale 2006; Kvale, 1996). Samkvæmt Taylor og Bodgan (1984) geta aðstæður í viðtalinu 

orsakað aðstæðubundna svörun viðmælanda. Út frá þessu má ætla að ég, sem rannsakandi, 

geti haft bæði meðvituð og ómeðvituð áhrif á viðmælendur í samskiptum mínum. Til þess að 

reyna að koma í veg fyrir slík áhrif var notast við skýran en sveigjanlegan viðtalsramma (Kvale 

og Brinkman, 2009; Kvale, 2006). Viðtalsramminn byggði á spurningum sem samdar voru til 

að svara rannsóknarspurningum um upplifun kvenna á útlitsmenningu, einkennum kvenna 

sem gangast við ríkjandi viðmiðum eða hafna þeim (meðvitað og ómeðvitað) og þá þætti sem 

hafa áhrif á breytt viðhorf til ráðandi útlitsmenningar. 

3.2 Viðmælendur, framkvæmd og gagnaúrvinnsla 

Rannsakandi leitaði að ólíkum konum á breytilegum aldri sem áttu það sameiginlegt að upplifa 

líkama sinn á jákvæðan hátt (e. positive body image) eða jákvæðari hátt en áður og upplifa sig 

ekki með „fullkominn“ kvenlíkama út frá ríkjandi skilgreiningum vestrænna samfélaga. 

Rannsakandi byggir skilgreiningu „fullkomins kvenlíkama“ á eftirsóknarverðum einkennum 

kvenlegrar líkamsfegurðar sem er hávaxinn, grannur og vel skafinn líkami, með kúlurass og 

stór brjóst (sjá Bartky, 1988; Bordo, 1993; Grogan, 2008: Millsted og Frith, 2003; Riddell, o. fl., 
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2010; Toerien og Wilkinson, 2004; Tiggemann og Hodgson, 2008). Val þátttakenda var því 

byggt á markvissu úrtaki (e. purposeful sampling) sem byggir á að þátttakendur eru valdir út 

frá rannsóknarviðmiðum (Taylor og Bogdan, 1984).  

Einnig voru höfð til hliðsjónar einkenni á borð við sjálfsöryggi og femínískar skoðanir. 

Rannsakandi hafði einnig áhuga á að nálgast konur sem höfðu hugrekki til að ögra ríkjandi 

viðmiðum. Markmiðið var að ná fjölbreyttri samsetningu kvenna hvort sem þær væru 

femínistar eða ekki. Jákvæð líkamsmynd er ekki augljós og því gerir rannsakandi ekki fyrirfram 

ráð fyrir að konurnar hafi jákvæða líkamsmynd þrátt fyrir að margt benti til þess. En eins og 

fram hefur komið getur ósamræmi verið á milli hugar og gjörða (Becker og Geer, 1957; Taylor 

og Bogdan, 1984). Konurnar gætu þannig talað eins og þær væru með jákvæða líkamsmynd 

en hegðun sýnir mögulega annað. Þær geta einnig sýnt ákveðna hegðun sem væri vísbending 

um jákvæða líkamsmynd, en það þarf ekki að vera raunin.  

Ellefu konur á aldrinum 20 – 46 ára veittu samþykki til að taka þátt í rannsókninni. 

Viðmælendur gáfu leyfi um að það mætti hafa samband við þá í gegnum Fésbókina1 (e. 

Facebook) ef frekari upplýsingar vantaði. Allflesta viðmælendur var nálgast í gegnum 

samskiptamiðilinn Fésbókina og óskaði eftir þátttöku þeirra í rannsókninni. Síður eins og Góða 

systir2 á Fésbókinni voru meðal annars notaðar til að leita eftir viðmælendum (Facebook, e. 

d.-d). 

Félagsleg samsetning hópsins er ólík, bæði aldur og fjölskylduaðstæður. Líkamar kvennanna 

eru einnig af ólíkum stærðum og gerðum en þeir eiga það allir sameiginlegt að flokkast ekki 

undir ríkjandi staðalmynd um „fullkominn kvenlíkama“. Mikil togstreita var um hvernig ætti 

að nálgast upplýsingar kvennanna um eigin líkama en oft er notast við líkamsþyngdarstuðul 

(e. body mass index) sem ætlað er að flokka einstaklinga í undirþyngd, kjörþyngd, ofþyngd og 

offitu (Alþjóðaheilbrigðisstofnunin e.d.). Notkun stuðulsins er ekki laus við gagnrýni (sjá Holm, 

2007; James, 2002; Margrét Valdimarsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Hólmfríður Þorgeirsdóttir, 

Elva Gísladóttir, Jón Óskar Guðlaugsson og Þórólfur Þórlindsson, 2009) þar sem hann er 

hannaður fyrir samanburð hópa og illa fallinn til þess að meta einstaklinga 

(Alþjóðaheilbrigðisstofnunin e.d.). Þrátt fyrir það er hann notaður víða af fagfólki.  

                                                      
1 Fésbókin er íslenskt slanguryrði yfir Facebook. Ekki eru allir sammála um að eigi að þýða sérnöfn (sjá Snara, 

e.d.) en rannsakandi telur þýðinguna góða og því verður notast við íslenska heitið Fésbók. 
2 Góða systir er mjög fjölmennur kvennahópur á Fésbókinni með yfir 50 þúsund meðlimum. Þar er markmiðið 

að konur sýni samstöðu, þrátt fyrir að vera ólíkar (Facebook, e.d.-c). 
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Einnig fannst rannsakanda óviðeigandi að biðja konur, sem höfðu jafnvel áður verið eða 

væru enn uppteknar af eigin þyngd, um að vigta sig, þar sem rannsóknir hafa sýnt að 

útlitsmenning getur haft í för með sér þráhyggju gagnvart þyngd (Saguy og Ward, 2011; Saguy 

og Gruys, 2010). Ákveðið var að senda spurningu í gegnum Fésbókina eftir greiningu viðtala 

þar sem viðmælendur voru beðnir um að lýsa upplifun á eigin líkama í samanburði við ráðandi 

fegurðarímynd kvenna. Allir viðmælendur nema einn svaraði þeirri spurningu. Eigindleg 

nálgun getur gefið upplifunum jafnmikið vægi og hlutgerð mæling.  

Leyfi fékkst hjá öllum viðmælendum fyrir þátttöku þeirra í rannsókninni og sérstakt leyfi hjá 

þeim konum þar sem gat verið erfitt að tryggja nafnleynd. Öllum upptökum hefur verið eytt 

og engar upplýsingar eru til sem hægt er að rekja aftur til viðmælenda. Til þess að tryggja leynd  

viðmælenda var nöfnum þeirra breytt, ekki er gefinn upp nákvæmur aldur og ekki gefið upp 

hvaðan þeir eru.  

 Auður er á þrítugsaldri og hefur háskólapróf. Hún er gift og á börn. Auður stundar 

frekara nám. 

 Bergþóra er einhleyp á þrítugsaldri og barnlaus. Hún er háskólanemi.  

 Bríet er á fimmtugsaldri og hefur háskólapróf. Hún er fráskilin með börn. Hún starfar 

hjá símenntunarstöð. 

 Guðrún er á fertugsaldri og hefur háskólapróf. Hún er gift og á börn. Hún starfar sem 

jógakennari. 

 Hallgerður er á þrítugsaldri, með háskólapróf og stundar frekara nám. Hún er í sambúð 

og barnlaus. 

 Ingibjörg er á fertugsaldri með framhaldsskólapróf. Hún er í sambúð og barnlaus. Hún 

starfar á heildsölu. 

 Jóhanna er einhleyp á þrítugsaldri og barnlaus. Hún hefur lokið grunnskóla ásamt hluta 

af framhaldsskóla. Hún starfar innan veitingaþjónustu.  

 Melkorka er á fimmtugsaldri og háskólanemi. Hún er fráskilin með börn. 

 Ólöf er á fertugsaldri og hefur háskólapróf. Hún er gift og á börn. Hún starfar sem 

verslunarstjóri.  

 Vigdís er á þrítugsaldri og er framhaldsskólanemi. Hún á unnusta og barnlaus. 

 Þóra er á fimmtugsaldri og hefur lokið grunnskóla. Hún er í sambúð og á börn. Hún 

starfar hjá öryggisþjónustu. 
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Eins og sést er samsetning hópsins fjölbreytt. Markmiðið með fjölbreyttri samsetningu 

hópsins var að fá mismunandi skoðanir, upplifanir og sýn á þann veruleika sem konurnar búa 

við (Becker og Geer, 1957; Taylor og Bogdan, 1984). 

Allar konurnar voru jákvæðar í garð rannsóknarinnar og allar reiðubúnar til þátttöku. Fyrsta 

viðtalið átti sér stað 27. mars 2014 og það síðasta var tekið 18. janúar 2016. Fésbókin var alltaf 

notuð til að ákveða stað og stund fyrir viðtölin sem í flestum tilfellum áttu sér stað í heimahúsi 

viðmælenda. Tvö viðtöl fóru fram í heimahúsi rannsakanda og tvö viðtöl voru tekin í 

viðtalsherbergi Félagsvísindastofnunar. Tímalengd viðtalanna var mismunandi, flest voru í 

kringum 70 mínútur hvert. Það stysta var 45 mínútur en það lengsta 120 mínútur. Flest 

viðtölin, eða átta, áttu sér stað frá september 2015 og fram í janúar 2016. Í upphafi var farið í 

gegnum tilgang rannsóknar, leyfi fengið hjá viðmælendum fyrir upptöku og þeim gerð grein 

fyrir að fyllsta trúnaðar yrði gætt við úrvinnslu gagna.  

Vonast var eftir ákveðnum snjóboltaáhrifum, sem þýðir að einn viðmælandi bendir í 

framhaldinu á næsta og svo koll af kolli (Creswell, 2007), en í flestum tilfellum áttu konurnar 

erfitt með að benda á aðrar konur með jákvæða líkamsmynd. Það styður við niðurstöður 

rannsóknar Cash og Henry (1995) sem sýndi að vegna yfirþyrmandi útlitsafla væri eðlilegra að 

vera óánægður með eigin líkama en ánægður. Aðeins þrjár af ellefu viðmælendum gátu bent 

á aðrar sem væru tilbúnar til þess að taka þátt í rannsókninni. Það eru því einu snjóboltaáhrifin 

sem áttu sér stað í rannsókninni.  

Eftir hvert viðtal átti afritun sér stað en með því að koma orðunum á blað er öll greining 

auðveldari og markvissari (Kvale og Brinkman, 2009; Kvale, 1996). Eftir afritun hvers viðtals 

átti sér stað ákveðin greining, það er fyrsta þemagreining á viðtalinu og sjálfsgagnrýni 

rannsakanda. Þegar öll viðtölin höfðu verið afrituð tók við markviss þemagreining þar sem 

leitað var eftir sameiginlegum upplifunum, hugmyndum og athöfnum í frásögnum 

viðmælenda. Greining er skapandi ferli og hefur innsæi, skipulag og hugkvæmni áhrif á hvernig 

gagnaúrvinnslan sjálf á sér stað. Rannsakandi vann samkvæmt hugmyndafræði aðleiðslu og 

lét gögnin tala sínu máli en rannsóknarspurningar höfðu áhrif á meginþemu (Crang og Cook, 

2007).  

Gögnin voru greind út frá fjórum fyrirframgefnum meginþemum sem eru í samræmi við 

kenningarlegar undirstöður og rannsóknir. Eftir að hafa flokkað út frá meginþemum í þar til 

gert skjal var búið til kerfi þar sem hvert þema fyrir sig var greint í undirþemu. Aðferðin sem 
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slík byggðist upp á uppröðun miða og ýmsum tilfæringum sem hjálpuðu til við að mynda 

niðurstöðu og kaflauppsetningu. Meginþemun eru: Upplifun útlitsmenningar, undirgefni, 

valdefling og áhrif á viðhorfsbreytingu. Fyrsta þemað einkennist af spurningum er snerta 

upplifun viðmælenda á ríkjandi útlitsmenningu og hvernig sú menning hefur haft mótandi 

áhrif á viðmælendur frá unga aldri. Annað og þriðja þemað snerta bæði líðan og hegðun 

gagnvart eigin útliti, annars vegar þegar viðmælendur gengust við viðmiðunum (meðvitað og 

ómeðvitað) og hins vegar þegar þeir gangast ekki við viðmiðunum (meðvitað og ómeðvitað). 

Fjórða þemað nær utan um þær viðhorfsbreytingar sem hafa átt sér stað gagnvart 

utanaðkomandi útlitsöflum. 
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4 Niðurstöður 

Í niðurstöðum mun einstök rödd kvennanna heyrast en hver hljómur skiptir máli og myndar 

heild (Collins, 2000). Megin markmið rannsóknarinnar er að leitast við að skilja hvernig 

konurnar upplifa útlitsmenningu, einkenni þeirra þegar þær gangast við útlitsviðmiðunum og 

þegar þær hafna þeim (meðvitað eða ómeðvitað) og hvað hafði áhrif á viðhorfsbreytingu 

þeirra í garð eigin líkama og útlitsmenningar. Hliðar markmið er að vekja konur til meðvitundar 

um útlitsöflin og benda þeim á aðra möguleika. Það er í anda femínískrar hugmyndafræði 

(Collins, 2000; Crotty, 2003; Fargais, 1986).  

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er ólík félagsleg samsetning kvenna á breytilegum aldri, 

upplifun þeirra á ríkjandi útlitsmenningu, einkenni þeirra annars vegar þegar þær gengust við 

þeirri menningu og hins vegar þegar þær gerðu það síður og hvað varð til þess að 

viðhorfsbreyting átti sér stað í garð ráðandi útlitsvæntinga. Við greiningu gagna kom í ljós að 

ýmislegt sameiginlegt einkennir viðmælendur, þrátt fyrir að konurnar séu ólíkar. Þessar 

sameiginlegu upplifanir gefa til kynna að veruleikinn sem þær búa í er samofinn sem þýðir að 

þær tileinki sér svipuð félagsleg og menningarleg gildi og væntingar (Taylor og Bogdan, 1984). 

Að sjálfsögðu var hvert viðtal einstakt og því margt ólíkt sem kom einnig fram, konurnar eru 

jú einstaklingar þrátt fyrir að deila sambærilegum reynsluheimi. 

Meginþemu rannsóknarinnar birtast hér í fjórum meginköflum, ásamt undirköflum innan 

þeirra. Uppsetning meginkaflanna byggir á upplifun útlitsvæntinga, einkennum viðmælenda 

þegar þær gangast við útlitsvæntingum, einkennum þeirra þegar þær gangast ekki við 

útlitsvæntingum og síðasti meginkaflinn snýr að reynslu þeirra og upplifunum sem hefur haft 

áhrif á viðhorfsbreytingu þeirra. 

4.1 Upplifun útlitsvæntinga 

Útlitsvæntingar virðast vera alls staðar, í hverjum krók og kima. Konurnar finna fyrir þeim í 

gegnum miðlana, frá nærumhverfinu og í gegnum samskipti við aðra. Skilaboðin einkennast af 

hugmyndum um hvernig líkami þeirra eigi að vera en flestar kvennanna upplifa einnig sterkt 

hvernig hann eigi ekki að vera.  
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4.1.1 Ekki vera feit – vertu mjó 

Allar konurnar eiga það sameiginlegt að upplifa ríkjandi fegurðarviðmið kvenna, sérstaklega í 

gegnum fjölmiðla. Allar konurnar, fyrir utan eina, segja staðalmyndina vera granna konu og 

allflestar segja hana með stór brjóst (en ekki of). Önnur sameiginleg einkenni voru hávaxin, 

stælt kona (samt ekki of stælt) með passlegan rass, fallega húð, hvítar tennur og sítt fallegt 

hár. Einn viðmælandi segir væntingar einnig ná til útlits kynfæra, eða lengd skapabarma. Sumir 

viðmælendur segja einnig staðalmyndina geisla af heilbrigði. Það er áberandi hjá 

viðmælendum sem eiga fjölskyldu að þeir telja staðalmyndina felast í því að kona geti litið 

„fullkomlega“ út þrátt fyrir að vera í fullri vinnu og með heimili. Þannig virðist forgangsröðun 

hennar eiga að vera að setja útlitið í fyrsta sæti. Það er einungis ein sem upplifir enga ákveðna 

ríkjandi staðalmynd þrátt fyrir að hún finni fyrir ákveðnum útlitsvæntingum. Enginn 

viðmælanda kemur inn á að ríkjandi staðalmynd er laus við líkamshár þrátt fyrir að nánast allir 

upplifi slíkar væntingar annars staðar frá. Konurnar fjarlægja allar eða snyrta eigin líkamshár, 

sérstaklega á fótum, undir höndum og kynfærum, þannig að þetta getur verið vísbending um 

að vel snyrtur kvenlíkami sé orðinn eðlilegur hluti af tilveru kvenna.  

Konurnar fengu senda í gegnum Fésbókina lýsingu á „fullkomnum kvenlíkama“ og voru 

beðnar um að lýsa sér út frá þeirri staðalmynd. Nokkrar nefna heilbrigði sem sameiginlegt 

einkenni. Allar konurnar upplifa sig utan staðalmyndarinnar en það er breytilegt hversu langt 

frá þeirri staðalmynd þær telja sig vera. Þegar konurnar tilgreina hvað er ólíkt á milli þeirra 

sjálfra og ríkjandi staðalmyndar nefna flestar á að þær hafa mjúkan rass, læri og mjaðmir. 

Aðrar segjast hafa mjúkan maga, „of“ stór eða sigin brjóst og flestar sem eldri eru nefna 

hrukkur. Guðrún skrifar: „Ég er í meðalhæð (venjuleg), meðal þyngd, venjuleg brjóst, rass í 

stærra lagi (hlutföllin sem sagt ekki í 100% jafnvægi eins og hjá staðalímyndinni), venjuleg húð 

sem fær stundum bólur og bauga”. Guðrún upplifir sig sem ekkert víðsfjarri staðalmyndinni en 

eins og fram kemur hjá henni er staðalmyndin byggð á „réttum“ hlutföllum. Bergþóra skrifar:  

Minn líkami er langt frá þessari staðalímynd kvenfegurðar, þrátt fyrir það, þá er ég 

samt alveg jafn glæsileg og þær sem flokkast undir þetta. Sama hvort þjóðfélagið 

sé sammála því eða ekki. Ég er ekki hávaxin, ég er 163.5 cm á hæð og ég er ekki 

grönn, heldur er ég svokölluð „hnubba“. Ég er með of stór brjóst, ég er með með 

rass sem telst passlegur, en hann er samt ekki það kúlulaga að hann teljist flottur 

meðal almennings.  
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Fleiri eru á sama máli og Bergþóra. Konurnar eru misánægðar með eigin líkama, en engin er 

óánægð, sem sýnir að þrátt fyrir að falla ekki að ríkjandi viðmiðum þá sé hægt að vera sáttur 

með eigin líkama og líkamshluta sem skilgreindir eru óæskilegir af samfélaginu (sjá Frisén og 

Holmqvist, 2010; Wood-Barcalow o. fl., 2010). 

Þrátt fyrir að vera ánægðari með líkama sinn eru þær ekki ónæmar á skilaboðin í kring um 

sig. Einn viðmælandi segir konur „forritast“ af útlitsvæntingum en það einkennir allar konurnar 

að upplifa fjölmiðla sem upplýsingaveitu útlitsvæntinga. Sérstaklega í gegnum kvikmyndir, 

sjónvarpsþætti, blöð, auglýsingar og Fésbókina. Máttur miðilsins sýnir sig vel þegar tilkoma 

alnetsins verður í litlu samfélagi úti á landi. Bríet sem var orðin þrítug og bjó, ásamt hinum 

konunum, í „hálfgerðri kúlu“ laus undan útlitsáreiti. Bríet segir:  

Þá allt í einu ... var vísir punktur is eitthvað svona algjört brjálæði... og þá voru strax 

byrjaðar þessar auglýsingar og hérna matarsíður og allt eftir því. En þá byrjaði 

maður á því að prófa að fara á einhvern svona kúr og þennan kúr.  

 

Nettengingin hafði þau áhrif að Bríet upplifði allt samfélagið fara á hliðina og nánast allar 

konurnar fóru að verða uppteknir af útlitsvæntingum. Bríet fer að skynja sig og umhverfið á 

annan hátt. Hún fer í framhaldinu að upplifa líkama sinn ófullnægjandi.  

Það er ekki nóg með að konurnar fái upplýsingar um „rétt“ útlit heldur finna flestar einnig 

fyrir skilaboðum um óæskilegt útlit og úrlausnir við því, mestmegnis frá fjölmiðlum. Þóra getur 

stundum ekki kveikt á fréttasíðum eða Fésbókinni þar sem áreiti auglýsinga um hrukkukrem 

eða megrunarúrræði er yfirþyrmandi. Melkorka upplifir sömuleiðis ekki stundarfrið fyrir 

megrunaráreiti, sérstaklega eftir hátíðir, þar sem áhersla sé á námskeið og töflur sem eigi að 

„laga“ líkamann. Hún segir umfjöllun fjölmiðla um þyngdartap einkennast af að fólk hafi 

„afrekað eitthvað stórkostlegt“. Því má ætla að samfélagið telji fólk sem færist nær viðmiðum 

vera með sjálfsaga og sé eftirsóknarverðara fyrir vikið (Bartky, 1988; Bordo, 1993; Saguy og 

Gruys, 2010). Jóhanna upplifir skilaboðin þannig að konur með smá fitu eða aðeins stærri læri 

þyki ekki fallegar. Vigdís tók sérstaklega eftir fréttaflutningi af karlkyns gestum á 

tónlistarhátíðinni Iceland Airwaves sem sýndu íslensku kvenþjóðinni lítinn áhuga af því þær 

væru of feitar. Konurnar fá þannig að heyra í gegnum fjölmiðla hvaða útlit er óeftirsóknarvert 

og að þær geti auk þess átt á hættu að missa af aðdáun karla ef þær halda sig ekki innan 

viðmiða.  
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Útlitsvæntingar móta því orðræðuna og hafa áhrif á hvað konurnar telja æskilegt og 

óæskilegt. Orð Ingibjargar ná vel utan um slíkar væntingar sem gerðar eru til kvenna. Ingibjörg 

segir:  

Það er alls staðar verið að segja þér hvernig þú átt að vera og ef þú ert ekki þar, þá 

áttu ekki að vera ánægð með sjálfa þig. ... Þú vilt náttúrulega vera allt sem er gott 

... ef það er ekki gott að vera feitur, þá viltu ekki vera feitur.  

4.1.2 Mamma í megrun eða ekki 

Þrátt fyrir að viðmælendur upplifi helst væntingar í gegnum fjölmiðla þá hafa aðrir þættir 

einhver áhrif, líkt og nánasta umhverfi. Nokkrir viðmælendur upplifðu útlitsvæntingar sterkt í 

gegnum fjölskyldu, sérstaklega á uppvaxtarárum sínum. Sumar tóku eftir hvernig mæður, 

systur eða aðrir úr nánasta umhverfi voru uppteknir af eða óánægðir með líkama sinn.  

Afleiðingin var sú að sumar ólust upp við aðstæður þar sem megrun var eðlilegur hluti 

hversdagsleikans. Móðir Þóru var mjög upptekin af útliti líkama síns. Þóra segir: „Ef það voru 

ekki megrunarkaramellur ... þú veist þá var það hérna núpó, svo var það herbalife“. Þóra ólst 

því upp við að megrunarvörur séu eðlilegur hluti veruleikans og lærði að megrun sé sjálfsögð. 

Móðir Melkorku talaði stöðugt um að hún væri óánægð með eigin líkama af því hún væri feit. 

Melkorka segir: „Allir voru svolítið uppteknir af því að vera ekki í lagi, þannig að sjálfsagt 

einhvers staðar á leiðinni, hef ég orðið ... í kjölfarið mjög upptekin af að vera ekki í lagi“. Bæði 

móðir Auðar og eldri systir, sem var hennar fyrirmynd, voru óánægðar með líkama sinn. En 

það var sérstaklega áberandi hjá systur hennar. Auður segir: „Hún var alltaf eitthvað ... þú veist 

að tala og svo klípa og segjast ekki vilja vera svona og hinsegin“. Þetta hafði mikil áhrif á 

líkamsupplifun hennar. Auður segir: „Bíddu já ókei á maður að vera einhvern veginn öðruvísi? 

Þannig að ég held að það hafi verið svona triggerpointið 3“. Hallgerður fann fyrir óöryggi móður 

sinnar gagnvart eigin útliti þó svo að móðir hennar hafi ekki sýnt það beint með hegðun sinni 

eða tali. Hún varð þó fyrir áhrifum af eldri frænkum sínum sem voru miklar fyrirmyndir. 

Hallgerður segir: 

Þær hafa alltaf verið rosalega miklar pæjur og gellur... og mér bara fannst þær ... 

svo ótrúlega flottar og þær eru einmitt alltaf bara mjög grannar og meira að segja 

líka með stór brjóst og búlimíu [hlær]. 
 

                                                      
3 Triggerpoint þýðir að vendipuntkur hafi orðið í lífi hennar. 
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Slík skilaboð úr umhverfinu höfðu þau áhrif að þessar konur fóru að upplifa líkama sinn 

ófullnægjandi. 

Ingibjörg sagði móður sína hafa verið í mikilli hreyfingu en hegðun hennar einkenndist af 

heilbrigði frekar en að ná fram ákveðnu útliti. Báðir foreldrar hennar ýttu undir sjálfstæði 

hennar með hvatningu þegar hún átti það til að ganga gegn straumnum. Ingibjörg varð þó 

meðvituð um óæskileg líkamshár, þar sem hún tók eftir móður sinni raka þau af sér. Hún hafi 

byrjað að fjarlægja hárin af fótunum eins og mamma sín. Ingibjörg segir:  

Ég man líka eftir því, að ég sá að mamma var ekki með píkuhár, þannig að ég 

hugsaði að ég ætti ekki að vera með píkuhár og ég man einhvern tímann, að ég fór 

og klippti ... og ég klippti meira að segja í innri barminn sko [hlær] og það kom alveg 

blóð. 
 

Hér sést hvernig hegðun úr nánasta umhverfi getur haft áhrif á líkamsupplifun og hegðun. 

Annars ólust flestar kvennanna, eða sjö þeirra, upp við aðstæður þar sem lítil eða engin áhersla 

var lögð á útlit. Tveir viðmælenda nefndu sérstaklega að þær hafi verið hvattar af foreldrum 

sínum til að vera ánægðar með sig, nákvæmlega eins og þær væru. Önnur þeirra tileinkaði sér 

að mestu jákvæða líkamsmynd frá unga aldri, fyrir utan einhver bakslög. Þessi niðurstaða gefur 

vísbendingu um að þáttur nánasta umhverfis hafi minna vægi en aðrir þættir þar sem allir 

viðmælendur, nema einn, upplifðu sig með mjög neikvæða líkamsmynd á einhverjum 

tímapunktum, þrátt fyrir að alast upp við heilbrigð umhverfisskilyrði. 

4.1.3 Jafningjahópur - bíddu ertu ekki rökuð 

Vinir og jafningjahópar geta verið stór hluti af lífi stúlkna og kvenna og geta haft áhrif á viðhorf, 

tilfinningar og hugmyndir um lífið (Gerner og Wilson, 2005; Hutcinsson og Rapee, 2007; Jones, 

2011; Smolak, 2002). Viðmælendur upplifðu mismiklar væntingar frá jafningjum sínum eða 

vinum á uppvaxtarárunum eða seinna meir í lífinu. Á uppvaxtarárunum upplifðu fæstar 

konurnar ákveðnar væntingar um ákveðinn líkamsvöxt en líkamsháraeyðing og tíska var hins 

vegar mikilvæg. Þær konur sem fundu fyrir ákveðnum reglum innan vinahópsins um „ákveðið 

útlit“ virtust frekar verða óvirkari og fylgja viðmiðum gagnrýnislaust eftir. Hallgerður segir:  

Ég einhvern veginn hugsaði aldrei um það hvort að mig langaði eitthvað annað, 

heldur en að vera einhvern veginn öðruvísi heldur en ég var ... og ég var bara með 

þú veist ljósar strípur og ég keypti mér föt í sömu búðum og hinar stelpurnar. Og 

ég ... fór í ljós og ég fór í ræktina, alveg yfirleitt tvisvar á dag, klukkan sex á 

morgnana og svo seinnipartinn.  
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Bríet upplifði lítið sem ekkert líkamsfrelsi á vinnustaðnum þegar samstarfskonurnar urðu 

afar uppteknar af megrunarúrræðum. Bríet segir: „Múgsefjunin var svo mikil, að það var allt 

annað að þú, eina í vinnunni, sagðir nei, ég ætla ekki að gera þetta. ... Allir gerðu þetta, þú 

veist það lá við að þetta væri bara í verkreglunum“. Ingibjörg upplifði tískubylgju innan 

vinahópsins á unglingsárunum sem sýndi sig í uppköstum eða sjálfssvelti. Allar í vinahópnum 

fylgdu með án þess að gera sér grein fyrir alvarleika málsins. Hún vildi ekki vera sú eina sem 

var ekki með og því gerði hún það sama og hinar. Tilfinningin um að upplifa sig utan hópsins 

og fylgja ekki þeirra viðmiðum virðist hafa áhrif á konurnar og því að þær yrðu þátttakendur í 

ákveðnu ferli sem þær langaði mögulega ekkert til að taka þátt í. 

Líkamshár, undir höndum, á fótum og kynfærum, virðast afar óæskileg á kvenlíkömum en 

það einkennir allflestar konurnar að í gegnum jafningjahóp í grunnskóla lærðu þær mikilvægi 

þess að hafa vel skafinn líkama. Búningsklefar kvenna virðast þannig áhrifavaldur þegar kemur 

að hugmyndum um útlit. Lýsingar Jóhönnu á líkamsháraeyðingu ná vel utan um sameiginlega 

upplifun viðmælenda. Jóhanna segir: 

Þegar stelpurnar í grunnskóla byrjuðu að tala um að þær voru byrjaðar að raka á 

sér lappirnar og þú varst ekki byrjuð að gera það ... og þær spyrja ertu með hár á 

löppunum? Það er ógeðslegt ... [hlær] það er geðveikt fyndið og þú ert að lyfta 

höndunum og ert með hár. Það er alveg ógeðslegt. 
 

Jóhanna sagðist einnig hafa lært mikilvægi þess að fjarlægja hár af kynfærum sínum en þetta 

áreiti hafi orðið til þess að hún fór að fylgja samviskusamlega þessum reglum eftir. Það gerðu 

nánast allir aðrir viðmælendur einnig. 

4.1.4 Vá þú ert grönn 

Líkamsrakstur og grannur líkami virðast hafa þýðingu. Konurnar eru allar meðvitaðar um hvaða 

gildi grannur kvenlíkami hefur í samfélaginu. Þær konur sem grenntust á einhverjum 

tímapunktum fundu fyrir því á eigin skinni. Aðdáunin á grönnum eða grennri líkama þeirra var 

það mikil að fólki virtist alveg sama hvernig leiðin að honum var. Flestir viðmælenda höfðu á 

orði hvað það hefði verið sérstakt að á þeim tímapunktum sem þeim leið sem verst, og ólíkar 

ástæður að baki kílóamissinum, þá lét hrós á líkamanum ekki á sér standa.  

Þóra varð fyrir því að missa mikla þyngd sökum ítrekaðra áfalla og hafði að eigin sögn aldrei 

verið grennri, hún stóð meðal annars í skilnaði, hafði lent illa í hruninu, dauðsfall innan 
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fjölskyldu og með „skilnaðarskituna“ en henni hefur aldrei verið hrósað jafnmikið vegna líkama 

síns. Melkorka varð fyrir því að grennast mjög mikið og hratt. Hún líkir viðbrögðum við það að 

hún hafi „afrekað eitthvað rosalegt ... gengið á Everest eða læknað krabbamein“. Melkorka 

segir: „Allt í einu ég varð meiri kona mjó ... sem er svolítið kjánalegt ... og það var tekið meira 

mark á mér“. Þyngdartapið hafði neikvæðar líkamlegar afleiðingar en öllum virtist sama, meira 

að segja læknum, því allir voru svo glaðir með að hún væri að grennast. Melkorka fann fyrir 

andstæðunum þegar hún svo fitnaði aftur og fann sterkt hvað fólk varð fyrir miklum 

vonbrigðum. Dæmi Melkorku sýnir hvernig birtingarmynd fitufóbíu kemur fram, annars vegar 

tilfellið þegar hún grennist og er sárlasin en allt sé betra en að vera feitur og neikvæð viðbrögð 

fólks þegar hún fitnar aftur. Melkorka og Hallgerður upplifa báðar vonbrigði með hvað 

samfélagið er upptekið af því að hrósa fyrir það eitt að grennast, því hvernig sem útlitið er þá 

séu þær alltaf sömu manneskjurnar. 

Bergþóra upplifði útskúfun frá jafningahópi sínum í gegnum allan grunnskólann og hluta af 

framhaldsskólanum. Sú þrautaganga breyttist í kjölfar kjálkaaðgerðar, sem hafði þau áhrif að 

hún gat aðeins borðað fljótandi fæði í sex vikur. Bergþóra segir: 

Það varð til þess að ég byrjaði að léttast og ég ákvað bara að halda því áfram. Ég 

finn svo muninn, hvað þá vildu allir sem töluðu ekki við mig í grunnskóla allt í einu 

vera vinir mínir. ... Fólkið sem að heilsaði mér ekki ... þú veist fyrstu árin í 

framhaldsskóla, þó svo að við höfum fylgst að upp úr grunnskóla í framhaldsskóla. 

Þau töluðu ekki við mig þá en svo allt í einu um leið og ég byrjaði að léttast ... og 

leit öðruvísi út í andlitinu og þá bara allt í einu, vildu þau fá að tala við mig.  
 

Í framhaldinu má velta því upp hvort Bergþóra hafi orðið félagslega samþykktari og hafi þótt 

eftirsóknarverðari af því að hún var nær félagslegum viðmiðum fegurðar.  

Jákvæð viðbrögð virkuðu sem „egóbúst“ á þá viðmælendur sem grenntust. Ólöf, sem glímdi 

við mikið lystarleysi þegar hún var yngri, segir: „Ég var einhvern veginn ekki að fúnkera þarna, 

... eins og maður var einhvern veginn dofinn. En þú veist ég elskaði spotlægtið4“. Hún, líkt og 

allar sem urðu grennri, upplifði sig eftirsóknarverðari. Hún segir: „Það kannski er svolítið 

hlægilegt, að þú þurfir að missa X kíló, til þess að verða eftirsóknarverð“. Jákvæð viðbrögð geta 

þannig virkað sem ákveðið aðhald eins og sést í orðum bæði Þóru og Auðar. Auður segir: „Bara 

                                                      
4 „Spotlægtið“ er skrifað eins og Ólöf segir það en um ræðir enska orðið spotlight sem þýðir sviðsljós á 

íslensku. 
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fá feedback að líta vel út og þú veist ... svona sækist eftir því einhvern veginn sem er ógeðslega 

grillað en fattaru mig [hlær] ... að heyra það bara vá ég vil vera eins og þú svona eins og það 

sé eitthvað“. Þóra segir: „Því meira sem hrundi af þá náttúrulega færðu hérna bara hvað ertu 

að gera? Og mér fannst það æði, ... mér fannst það geggjað fá hrósin“.  

Grannur líkami kvennanna virðist þannig afar eftirsóknarverður og þeim er hrósað, jafnvel 

sem sigurvegurum, þegar þær eru á „réttri“ leið. Með jákvæðum viðbrögðum vita konurnar 

að þær séu að gera eitthvað rétt en hvatningaliðið á hliðarlínunni veitir þeim ákveðið aðhald. 

Það, hvað fólk er upptekið af grennra útliti kvennanna gefur vísbendingar um að grannur líkami 

hefur menningarlegt og félagslegt mikilvægi (sjá Bartky, 1988; Bordo, 1993).  

4.1.5 Þú er ekki mjó, þú ert ... 

Það er líkt og það gildi engin mörk þegar kemur að hispurslausri gagnrýni og væntingum um 

útlit kvenna. Flestar kvennanna hafa upplifað einhvers konar neikvæðar athugasemdir í garð 

útlits, hvort sem það kom frá nánasta umhverfi eða jafnvel ókunnugum. Í samskiptum við aðra 

er hægt að læra hvað sé óæskilegt eða óaðlaðandi.  

Mæður, ömmur, frænkur, vinir eða ókunnugt fólk leyfðu sér að gera athugasemdir um 

líkama viðmælenda. Hallgerður þekkir það af eigin raun að fá neikvæðar athugasemdir frá 

sínum nánustu um líkama sinn. Hallgerður segir:  

Amma hún segir stundum við mig, eitthvað svona ... þú ert orðin svo feit eða 

eitthvað. ... Þá er maður alveg öhhhh alveg bugaður og finnst þetta hræðilegt en 

hún hefur alltaf verið svoleiðis, þannig að ég er eiginlega löngu hætt að taka það 

nærri mér.  
 

Jóhanna hefur fengið athugasemdir frá vinkonum sínum um að hún þyki kjörkuð að vera í 

bikiní þar sem hún sé ekki mjó. Með því er óbeint verið að segja henni að fela líkama sinn 

betur. Melkorka segist ekki muna eftir öðru en neikvæðum viðbrögðum nærumhverfis við 

líkama sínum: „Fólk er gjarnt að segja við mig, ... það er svo mikil synd Melkorka af því þú ert 

svo myndarleg kona, að þú sért svona feit. ... Þannig að mjög snemma fór ég að vera meðvituð 

um að það væri eitthvað ekki í lagi”. Minningar Melkorku frá uppeldisárunum einkennast af 

endalausum tilraunum til að fá hana til að grenna sig og hvatningin var að hún yrði sætari ef 

hún yrði mjórri. Hún upplifði að fólk væri vonsvikið með það að henni væri ekki að takast að 

vera á „réttri“ leið. Bæði athugasemdir úr nánasta umhverfi og megrunarúrræði strax á 

barnsaldri höfðu neikvæð áhrif á hvernig hún upplifði líkama sinn. Þær konur sem fengu slíkar 
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athugasemdir voru berskjaldaðri gagnvart þeim á yngri árum. Í dag hefur slíkt áreiti takmörkuð 

eða engin áhrif á þær, þar sem þær eru meðvitaðri um óraunhæfar væntingar. 

Þær konur sem þyngdust þó nokkuð eða mikið upplifðu allflestar neikvæð viðbrögð frá 

nærumhverfi. Þóra hitti gamla vinnufélaga á viðburði og segir viðbrögðin hafa verið beggja 

blands en frekar neikvæð. Hún segir:  

Ég er búin að bæta alveg held ég sautján kíló ... já sextán sextán kílóum held ég á 

þremur árum ... og ekki vísvitandi, en samt svona ég fór að slaka mér í bara öllum 

þessum hlaupum og bara öllu ... og ég fann það, og ég heyrði það alveg, bara 

hvaaððð þú veist ... hvað gerðist eiginlega? ... Sumir reyna að fara dálítíð fínt í 

þetta, þú veist hvað ertu bara hætt í ræktinni? Eða [hlær] hvað er að frétta?  
 

Þóra segist vera rólegri í dag en áður hefði þetta haft áhrif. Hún segir „Ef þetta hefði verið sagt 

við mig fyrir fjórum fimm árum síðan ég hefði dáið sko ... ég hefði pantað mér taxa og farið 

heim, kvöldið er ónýtt“. Þó að athugasemdirnar sjálfar séu ekki hlaðnar neikvæðum orðum þá 

sýna viðbrögðin sterkt hvernig væntingar eru og óbeint er verið að segja að hún sé eitthvað 

komin af leið. Ingibjörg upplifði einnig svipuð viðbrögð frá nærumhverfi sínu þegar hún bætti 

á sig 30 kílóum en þá fékk hún ekki að heyra neitt jákvætt í garð líkama síns. Hún lýsir upplifun 

sinni: „Þá fékk ég meira svona svip frá fólki, eins og því brygði að sjá mig ... þannig að þú ert 

alltaf rosa meðvituð um líkama þinn“.  

Án orða eða með orðum veitir nánasta umhverfi konum aðhald, þær fá að vita ef leiðin sem 

þær hafa valið er ekki öðrum þóknanleg. Það felst vald í slíkum athugasemdum því konurnar 

gátu upplifað að eigin líkami væri ófullnægjandi. Samkvæmt allflestum konunum kom slíkt 

aðhald frá bæði konum og karlmönnum. 

4.1.6 Karllægt aðhald 

Orð eða augnaráð karlmanna getur gefið allflestum konunum hugmyndir um hvort útlit þeirra 

er fullnægjandi eða ófullnægjandi. Allflestar kvennanna sem urðu grennri uppskáru jákvæð 

viðbrögð frá karlmönnum, annað hvort með orðum eða jákvæðum augngotum. Það gaf 

konunum ákveðið sjálfsöryggi með eigin líkama. Hallgerður lýsir viðbrögðum á eftirfarandi hátt 

þegar hún var búin að leggja blóð, svita og tár í að verða aðeins grennri: 

Viðbrögðin frá samfélaginu voru alveg algjörlega jákvæð og allir segja mér hvað ég 

líti vel út og ... ég fékk mest hrós þegar mér leið sem verst, einhvern veginn sem er 
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áhugavert ... og það þú veist það gerðist ekkert, nema ég var mjórri og þá leit ég 

betur út frá fólki ... frá strákum alla vega.  
 

Útlitið virtist þannig hafa þýðingu, ef konurnar vildu fá jákvæða athygli frá hinu kyninu (sjá 

Bartky, 1988; Conley og Glauber, 2005). 

Það er ekki nóg með að karlmenn hafi sýnt velþóknun á eftirsóknarverðum kvenlíkama, þeir 

gátu einnig sýnt vanþóknun sína, með beinum orðum eða hegðun. Tveir viðmælenda sögðu 

stríðni drengja, á sama aldri, gagnvart líkama sínum hafa haft áhrif á líkamsupplifun. Bríet var 

annars vegar strítt út af stórum brjóstum, sem varð til þess að hún varð mjög meðvituð um 

þau og reyndi að fela þau. Jóhanna lenti einnig í stríðni „vinsælu strákanna“ í bekknum þar 

sem þeim fannst skrítið að hún gæti verið svona feit þar sem hún væri svo lítil. Áhrifin urðu 

einhvern veginn meiri og neikvæðari af því þetta kom frá vinsæla strákahópnum og það hlyti 

að vera rétt sem þeir sögðu. Ingibjörg lýsir viðmóti gamals vinar, sem hún hitti á skemmtistað. 

Hún segir:  

Við strákarnir vorum að tala um hvað þú værir búin að bæta á þig og það kom 

okkur svo á óvart sérstaklega þú ... þú veist þú varst í fjallgöngum og jóga og 

einhverju svoleiðis. Og þá kemur svona aftur, það að einhverjir strákar leyfa sér 

það að tala um mann, um líkama manns ... og maður sé einhver önnur manneskja 

heldur en maður var og hann sagði líka æji ... líka bara að þú yrðir ekki svona eins 

og stelpurnar úr smábæjarfélaginu okkar. 
 

Gamall vinur hennar leyfði sér að gera lítið úr líkama hennar líkt og hún væri ekki á staðnum. 

Það er eins og hún hafi ekki staðist væntingar þeirra og hún væri orðin eins og hinar stelpurnar. 

Bergþóra fann vel á eigin skinni hvernig viðbrögð karlmanna breyttust við að grennast. Hún 

upplifði það sterkt, þar sem hún var „þessi eina feita í hópnum“ sem var hunsuð á meðan allar 

grönnu vinkonurnar fengu athygli. Þetta breyttist þegar hún grenntist en þá fékk hún 

jákvæðari athygli frá hinu kyninu. Bergþóra finnur þó enn fyrir aðhaldi karlmanna með 

athugasemdum um hvað þyki viðeigandi og óviðeigandi klæðnaður, þar sem hún sé ekki 

nægilega grönn.  

 Karlmenn sýndu með hegðun, orðum og svipbrigðum hvað væri eftirsóknarvert útlit 

kvennanna og hvað væri það ekki. Það getur virkað sem aðhald því jákvætt viðmót gaf 

allflestum konunum aukið sjálfstraust og þær reyndu að halda sig innan viðurkenndrar leiðar. 

Það hvernig karlmenn virðast uppteknari af grönnum eða grennri líkama kvennanna er 
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vísbending um að grannur líkami er þeim þóknanlegri en feitur (sjá Bartky, 1988; Conley og 

Glauber, 2006).  

4.2 Undirgefni  

Undirgefni vísar í valdleysi gagnvart eigin líkama þar sem útlitsvæntingar hafa neikvæðar 

afleiðingar í för með sér. Allir viðmælendurnir eiga það sameiginlegt að hafa á einhverjum 

tímapunktum í lífi sínu haft neikvæða líkamsupplifun. En Cash og Henry (1995) telja það 

eðlilega afleiðingu mikils útlitsþrýstings að konur hafi neikvæða líkamsmynd. Flestar konurnar 

eiga einhverja sögu um að hafa reynt á einhvern hátt að umbreyta líkama sínum til að þóknast 

ríkjandi viðmiðum. Það var þó mismunandi hversu langt þær gengu í þvingaðri líkamssköpun 

sinni. Skortur á gagnrýni á væntingar og ríkjandi staðalmyndir var sameiginlegt einkenni þeirra 

allra á einhverjum tímapunktum.  

4.2.1 „Ég var ekki rétt“ 

Skilaboð samfélagsins einkennast bæði af „réttu“ útliti og „röngu“ og það felast afleiðingar í 

slíkri miðlun. Allar konurnar upplifðu líkama sinn neikvætt á einhverjum tímapunktum í lífi sínu 

en mismikið. Það einkennir alla viðmælendurna sem voru feitari í barnæsku en „eðlilegt“ þykir 

að þær upplifðu líkama sinn öðruvísi. Afleiðingin var afar slæm líkamsmynd. Melkorka sagði 

uppvaxtarár sín hafa einkennst af því að henni var sagt að „hún væri ekki í lagi“ af því hún var 

feit og í kjölfarið fór hún sjálf að trúa því.  

Í umræðum um líkamsmynd og áhrifum á hana kom í ljós að sumar félagslegar aðstæður 

höfðu meiri áhrif en aðrar. Fólk eyðir drjúgum hluta tíma síns í skóla og þrjár kvennanna 

upplifðu veruna þar erfiða, sérstaklega þegar kom að eigin líkamsupplifun. Jóhönnu leið mjög 

illa með líkama sinn þar sem stöðugur samanburður við bekkjarsystur kallaði á enn meiri 

vanlíðan og þráði hún ekkert heitara en grennri líkama. Hún skammaðist sín fyrir líkama sinn 

sem hafði meðal annars þau áhrif að hún hætti að mæta í skólasund. Hún reyndi að fela líkama 

sinn með því að klæða sig í víðar peysur og hana langaði að verða „ósýnileg“. Vigdís upplifði 

minnimáttarkennd gagnvart bekkjarsystrum sínum þar sem hún var ekki eins grönn og þær og 

upplifði skömm gagnvart líkama sínum. Bergþóra sagði sig hafa verið eina nemandann í 

skólanum sem var feit sem hafði þau áhrif að hún var höfð útundan. Hún hugsaði stöðugt um 

að vilja vera grennri því „þá væri ábyggilega miklu skemmtilegra að vera með [henni]“. Þær 

voru meðvitaðar um að líkaminn væri ekki „réttur“ út frá ríkjandi fegurðarviðmiðum, þær voru 
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öðruvísi en umhverfið ætlaðist til af þeim. Það kallaði fram neikvæðar tilfinningar svo sem 

skömm ásamt þrá í grannan líkama (sjá Bartky, 1988; Foucault, 1991; Giddens, 1991). 

4.2.2 Vera sæt fyrir „einhvern dúdda“ 

Jákvætt augnaráð eða viðbrögð karlmanna var flestum konunum mikilvægt. Þrátt fyrir að það 

hafi hjá meirihluta þeirra ekki haft meira vægi en jákvæð viðbrögð almennt. Aðdáun hins 

kynsins hafði meira vægi hjá flestum þegar þær voru yngri. Það gerði sumar kvennanna 

meðvitaðri um eigin „ófullkomleika“ og hvað þyrfti að gera til þess að öðlast karllægt 

samþykki.  

Bríet sagðist oft hafa prófað „að skipta um stíl hvort sem það var hár eða líkami” þegar hún 

var yngri. Það gerði hún til að fá jákvæð viðbrögð og „til þess að ganga í augun á einhverjum 

dúdda”. En eftir því sem hún varð eldri hafa væntingar karlmanna ekkert að segja. Hallgerður 

átti það til á yngri árum að skilgreina ,,[sitt] ágæti oft á tíðum” út frá karlmönnum, sérstaklega, 

og leitaði eftir samþykki þeirra. Hún rekur það til þess að hún ,,hafi ekki haft nægilegt 

sjálfstraust til að horfa á [sig] heilbrigðum augum“. Hún upplifði sig meira virði ef karlmönnum 

þóknaðist hún, en álit kvenna skipti hana einnig máli. Þannig sóttist hún eftir því að vera mjó 

og falleg til að þess að gera öðrum en sér sjálfri til geðs, þrátt fyrir að enginn hafi sagt henni 

með beinum orðum að hún þyrfti að vera mjó. Því má ætla að hugmyndir Hallgerðar um 

grannan líkama hafi aðallega komið frá ríkjandi orðræðu samfélagsins um virði kvenlíkamans. 

Bergþóra segir ástæðuna fyrir ákveðinni líkamsmótun í upphafi hafa verið samþykki 

karlmanna. Sú ástæða hafi þó fljótt fjarað út þegar hún fór að vera sáttari við líkama sinn.  

Karllægt samþykki virðist hafa haft meira vægi þegar konurnar voru yngri. Sumar reyndu 

þannig á yngri árum að þóknast karlmönnum og fanga athygli þeirra með því að gangast við 

fegurðarviðmiðum. Það virðist þó hafa áhrif hvernig þær upplifa líkama sinn, þar sem 

jákvæðari líkamsupplifun virðist draga úr þörf fyrir karllægt samþykki og samþykki 

samferðarfólks almennt. 

4.2.3 Þvinguð líkamssköpun/líkamsmótun 

Grannur líkami virðist eftirsóknarverður. Flestar konurnar hafa reynt að þóknast 

útlitsvæntingum með því að reyna að aðlaga líkama sinn að ríkjandi viðmiðum um 

kvenmannslíkamann, þar sem þær voru drifnar áfram af eigin líkamsóánægju. Þvinguð 

líkamssköpun eða líkamsmótun fól í sér fagurfræðilegar viðurkenndar umbætur og viðhald 
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ákveðins útlits með hreyfingu, mataræði eða fegrunaraðgerðir sem samkvæmt Coffey (2013) 

eru undirstöður líkamsmótunar. 

Með líkamsrækt er hægt að móta líkamann í ákveðna lögun. Fimm kvennanna stunduðu 

öfgakennda líkamsþjálfun á einhverjum tímapunkti þar sem eina markmiðið var að verða 

grönn. Allar sem stunduðu öfgakennda líkamsrækt áttu það sameiginlegt að vera afar 

uppteknar af eigin fituprósentu og þyngd. Bæði Þóra og Hallgerður segjast hafa verið nánast 

alla daga, og jafnvel oftar en einu sinni á dag í ræktinni, til þess eins að líta vel út. Hallgerður 

fékk líkamsræktina „gjörsamlega á heilann“. Hún segir: „Ég [var] alveg bara í ræktinni og mjög 

mikið að vinna í einhverju ákveðnu útliti ... og fjárfesti bara mjög miklum peningum og tíma í 

það að líta út einhvern veginn eins ... vel og ég taldi mögulegt vera“. Hún segir ástæðuna hafa 

verið eigin upplifun á að vera „orðin allt of feit”. Hallgerður hræddist það að verða feit og gerði 

allt sem hún gat til þess að upplifa sig eftirsóknarverðari. 

Tvær kvennanna sem stunduðu óhóflega líkamsþjálfun minntust á að hafa notað efni sem 

hjálpuðu til við brennslu. Hanna sótti eróbikk námskeið (e. aerobic), sem var hluti 

megrunarátaks sem hún var í og segir: „Það var bara eitthvað eðlilegt, þú veist fáðu þér ripped 

fuel, maður var bara einhver unglingur á ripped fuel. Þetta [var] klikkað ástand”. Auður notaði 

meðal annars „hydroxicut“ til þess að auka brennslu. Auður vísar í „græðgi“ þegar hún segir: 

„Þetta var alltaf að vera grennri grennri grennri og þegar ég var orðin sem grennst ... þá langaði 

mig samt að vera grennri þú veist ég gat ekkert orðið mikið grennri“.  

Vigdís fór að sækja líkamsræktartíma án þess endilega að markmiðið væri að léttast í fyrstu. 

Hún sleppti fyrstu mælingum en sá svo breytingar á líkama sínum og fyrir forvitnisakir steig 

hún „óvart“ á vigtina og upp frá því fór allt niður á við. Hún, líkt og fleiri, segir: „Að missa öll 

þessi kíló þá langar mann reyndar alltaf í meira í meira í meira í meira ... bara svo gaman að sjá 

töluna fara niður“. Ingibjörg segir mælingar megrunarátaks hafa einkennst af 

kvíðatilfinningum um hvort afleiðingin yrði „niðurrif eða uppbyggjandi“ og fleiri höfðu einnig 

slæma reynslu af slíkum mælitækjum. Þetta sýnir mátt mælitækja sem geta ákvarðað líðan. 

Mælitækin veita því konum ákveðið aðhald, annars vegar finnst þeim gaman að fá staðfestingu 

á eigin þyngdartapi sem fyllir þær jafnvel meira kappi og hins vegar getur afleiðingin orðið 

neikvæð líkamsupplifun vegna slæmrar útkomu mælingar. Þær konur sem reyndu markvisst 

að móta líkama sinn á ákveðinn hátt í gegnum öfgakennda líkamsrækt áttu það nánast allar 

sameiginlegt að upplifa utanaðkomandi þrýsting til að vera grannar. Þóra upplifði reyndar að 
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þrýstingurinn kæmi aðallega frá henni sjálfri en einhvers staðar frá koma hugmyndirnar um 

gildi granns kvenlíkama.  

Líkamssköpun getur falið í sér aðra möguleika en öfgakennda líkamsþjálfun. Viðmælendur 

notuðu mismunandi aðferðir til að reyna að þóknast ríkjandi viðmiðum, hvort sem það snerti 

takmarkanir í matarinnröku, uppköst eða ákveðna megrunarkúra. Allflestar áttu það 

sameiginlegt að hafa sleppt máltíðum til þess að stjórna þyngd sinni en hjá flestum var það 

tímabundið ástand. Ingibjörg og Hallgerður áttu það til að kasta upp mat en það ástand varði 

ekki lengi hjá þeim, enda þótt athæfið sem slíkt hafi verið alvarlegt. Auður og Vigdís gerðu 

tilraunir, á yngri árum, til að sleppa máltíðum en sögðust ekki búa yfir nægilegum sjálfsaga. 

Það styður við hugmyndafræðina að baki grönnum kvenlíkama að konur sem glíma við 

sjálfssvelti eru taldar agaðar (sjá Bartky, 1988; Bordo, 1993; Saguy og Gruys, 2010). Ólöf og 

Jóhanna voru mjög uppteknar af þyngd sinni og glímdu báðar við léttvægar átraskanir þar sem 

þær takmörkuðu matarinntöku sína. Ólöf segir: „Kannski var það ómeðvitað skilurðu en ég veit 

það ekki... þú veist þá hélst maður alveg í sömu þyngd dálítið lengi“. Þrátt fyrir að Ólöf hafi 

helst rakið takmarkaða matarinntöku sína til lystarleysis þá sýnir það sig að þyngdin skipti hana 

máli. Jóhanna borðaði bæði minna og sleppti máltíðum til þess eins að verða „mjó“. Hún reyndi 

allt, en mjórri varð hún ekki og fyrir það refsaði hún sér stöðugt. Hún segir: „Ég var ekkert þessi 

þarna ... þú veist þessi mjóa stelpa“. Melkorka var einnig í endalausri megrun og þróaði meðal 

annars með sér búlimíu um 12 ára aldur. Hún var stöðugt að reyna að betrumbæta líkama 

sinn. Hún segir jafnframt: ,,Það virkaði bara aldrei greinilega fyrst ég hélt áfram að vera feit … 

þú veist þannig að [mér] var alltaf að mistakast”. Bæði Melkorka og Jóhanna upplifðu sig 

misheppnaðar þegar þeim tókst ekki að uppfylla ríkjandi viðmið en það er vísbending um hvað 

krafan er ágeng um grannan kvenlíkama. 

Aragrúi megrunarkúra er til í samfélaginu og aðgengi því auðvelt. Svo virðist sem fólk sé 

hreinlega leitað uppi til þess að koma því á megrunarkúra. En í tilfelli Bríetar og Melkorku voru 

þær sannfærðar af öðrum um að þær þyrftu að grennast og ákveðnir megrunarkúrar væru 

lausnin. Bríet var orðin þrítug þegar hún fór að spá í megrun. Hún fékk ábendingu, bæði frá 

starfsfélögum og seljanda megrunarkúrs, um að hún þyrfti að grennast, sem hafði töluverð 

áhrif á að hún lét glepjast. Bríet segir:  

Það sem ég hef ekki látið ofan í mig, guð minn góður. Þú veist á þessum tíma sem 

[mér] myndi náttúrulega ekki detta til hugar í dag að gera. En ég gerði það ... og ég 
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man ekki fengum alveg heilan kassa og það [voru] skammtar í kassanum, búið að 

setja í litla plastpoka, ... maður veit ekki einu sinni hvað var í þessu ... maður hafði 

ekki hugmynd um það og það voru alveg tíu töflur í hverjum skammti ... og að taka 

þrisvar á dag og þetta gerðum við allar þú veist. ... En þetta átti að vera alveg til 

þess að gera þig eins heilbrigða og gat verið og mjóa í leiðinni [hlær]. 
 

 Melkorka átti í mikilli togstreitu og vildi fá frelsi til að vera hún sjálf á sínum forsendum, 

feit eða ekki feit. Hún faldi skoðanir sínar ekkert og fékk opinbera umfjöllun um sig feita og 

sátta ásamt mynd af nöktum líkama sínum. Ári síðar var búið að sannfæra hana um að hún 

væri ofsalega lasin af matarfíkn. Hún lýsir því þannig að „cult5“ hafi náð sér á viðkvæmum stað 

og hún hafi siglt með. Hún segir: „[Ég] var níu mánuði í þessu ... svo bara fór allt niður á við 

aftur því ég náttúrulega þyngdist um leið og ég hætti að borða eins og fáviti”. Báðar sogast 

þær inn í einhverjar aðstæður sem þær ætluðu sér ekkert í. Megrun var fjarri hugsunum 

Bríetar og Melkorka var að reyna að sættast við líkama sinn þó svo hún væri ekki mjó. En 

utanaðkomandi þrýstingur eða þvingun um að grennast urðu til þess að þær létu undan. 

Þannig létu þær báðar veiða sig, ef hægt er að orða það svo, í ákveðna neysluhyggju. 

Þyngdin og útlit líkamans var allflestum konunum áhyggjuefni. Afleiðingin var sú að þær 

nýttu sér ákveðnar leiðir til þess að viðhalda líkama sínum óbreyttum eða börðust við að 

umbreyta honum. Þær reyndu því að skapa líkama sem bæði gerði þær sjálfsöruggari og er 

félagslega samþykktari. 

4.2.4 Brjóstafirringin 

Það var ekki bara grannur kvenlíkami sem skipti máli, þrátt fyrir að hann hafi haft mest vægi. 

Hugmyndir um brjóst höfðu einnig áhrif en brjóst hafa táknrænt gildi á marga vegu (Millsted 

og Frith, 2003). Allflestar konurnar finna fyrir væntingum um „rétta“ brjóstastærð og margar 

segja sílikon vera normið. Bæði Auður og Hallgerður upplifa verulega firringu um útlit brjósta. 

Venjuleg brjóst séu vestrænu samfélagi varla þóknanleg og brjóst með sílikon séu orðin 

normið. Auður segir: 

Mér fannst ég með agalega ljót brjóst en þá voru mínar hugmyndir um brjóst eins 

og þau voru sílíkon skilurðu? Mér fannst ég ekki með falleg brjóst ... en ég var bara 

með ósköp venjuleg brjóst held ég, en mér fannst þau af því þau voru, [hlær aðeins 

vandræðalega] æji af því að flestar þær fyrirmyndir sem maður hefur eru konur 

                                                      
5 Cult þýðir sértrúarflokkur á íslensku, sem gæti í þessu samhengi verið sértrúarflokkur fólks með ofurtrú á 

skyndilausnum grenningarúrræða. 
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með sílíkon, bara í sjónvarpi og í öllu ... og það voru einhvern veginn svo rangar 

hugmyndir um hvað væru eðlileg brjóst, ... sem er ógeðslega grillað að það sé orðið 

normið. 
 

Fleiri konur upplifa brjóstamenningu sem óraunverulegar væntingar. Tvær af ellefu 

viðmælendum hafa farið í aðgerðir á brjóstum, önnur til þess að stækka brjóstin og hin til þess 

að minnka þau. Ein er með það á dagskrá að fara í brjóstaminnkun þar sem bakið þoli ekki 

mikið meir. Flestar kvennanna höfðu upplifað minnimáttarkennd vegna of lítilla eða of stórra 

brjósta. Þrjár kvennanna höfðu á einhverjum tímapunktum íhugað brjóstastækkanir.  

Þrátt fyrir að ein láti stækka á sér brjóstin og önnur láti minnka þau liggja að baki svipaðar 

ástæður eða það að líkaminn samsvari sér ekki. Þóra lét stækka á sér brjóstin til að verða 

kvenlegri en eftir að hafa grennst mikið upplifði hún ekki líkamlega samsvörun. Hún segir:  

Ég man eftir því þegar ég tók þessa ákvörðun. Ég lá á bekk og var hérna að taka 

brjóstkassann ... og ég var með stærri ... brjóstkassavöðva heldur en strákurinn á 

næsta bekk var. Mér fannst ég bara vera eins og karlmaður og ég er með þú veist 

stórar mjaðmir og með kvenlegan vöxt en engin brjóst og ég sé ekki eftir því, ... 

þau eru að vísu orðin svolítið stór í dag sko, [hlær] þú veist því ég fékk fituna aftur 

í brjóstin en ... nei ég sé ekki eftir því. Það var bara eitthvað fyrir mig.  
 

Þóra hefur þannig ákveðnar hugmyndir um hvað þykir kvenlegt og hvað ekki. En samkvæmt 

hugmyndum Bordo (1993) lærum við frá samfélaginu hvað flokkast undir kvenleika. 

Ólöf fór í brjóstaminnkun þegar hún var um tvítugt, aðallega vegna verkja í baki og öxlum. 

Hún hélt því fram að það hefði ekkert haft með útlit að gera en talaði samt um mikilvægi þess 

„að samsvara sér“ af því hún var svo lítil með of stór brjóst. Hún segir meðal annars: „Mér leið 

eins og ég væri feitari af því ég var með stór brjóst en það var samt ekki“. Ólöfu fannst 

tilhugsunin um að vera álitin feitari en hún var ekki góð. Þrátt fyrir að hún haldi því fram að 

heilsufarslegar forsendur hafi legið að baki brjóstaminnkun virðast fagurfræðilegar ástæður 

hafa haft eitthvert vægi. Báðum konunum leið betur með „réttari“ brjóstastærð og því má 

segja að aðgerðin hafi haft sálrænt gildi fyrir þær (sjá Askegaard, o. fl., 2002; Cook, o. fl., 2006; 

Edmonds, 2009; Figueroa-Haas, 2009; Goodman, 1994). 

Náttúruleg brjóst kvenna virðast síðri en sílikon brjóst þar sem flestar konurnar upplifa 

sílikon sem normið. Þrátt fyrir að margar kvennanna hafi ekki upplifað að brjóst sín væru 

nægilega falleg út frá ríkjandi viðmiðum þá gengust fæstar þeirra undir fegrunaraðgerð, þó 

sumar hafi íhugað slíka aðgerð.  
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4.2.5 Skortur á gagnrýni 

Skortur á gagnrýni á ríkjandi útlitsvæntingar var sameiginlegt einkenni allra kvennanna á 

einhverjum tímabilum í lífi þeirra, sérstaklega þeirra sem stunduðu öfgakennda líkamsrækt 

eða reyndu að breyta líkama sínum með öðrum leiðum. Að ríkjandi hugmyndir um útlit smjúgi 

í gegn og hafi áhrif á bæði líðan og hegðun má rekja til þess að það skorti gagnrýna hugsun 

gagnvart útlitskröfum. Sérstaklega þar sem rannsóknir hafa sýnt að gagnrýn hugsun stuðlar að 

jákvæðari líkamsmynd og minni þörf fyrir að uppfylla staðalmyndir (Avalos, o. fl., 2005; Frisén 

og Holmqvist, 2010; Grogan, 2010; Grogan, 2008; Holmqvist og Frisén, 2012; Wood-Barcalow, 

o. fl., 2010). 

Bríet segist hafa „[gleypt] allt hrátt“ þegar hún fór, ásamt öllum vinnustaðnum, í 

megrunarátak. Hún var mjög ógagnrýnin á allt megrunarferlið, hvort sem um var að ræða 

inntöku megrunartafla eða niðurstöður mælinga og henni var sagt að herða sig. Vinahópur 

Ingibjargar var mjög upptekinn af útliti og sérstaklega grönnum vexti. Hún segir gagnrýnisleysi 

hafa einkennt sig þegar hún tók þátt í bæði sjálfssvelti og uppköstum innan vinahópsins. Hún 

segir tímabilið ekki hafa verið langt hjá henni, persónulega, en þetta hvíldi þungt á henni og 

hún fann til samviskubits yfir að borða. Hún vildi ekki svíkja lit og það skipti hana miklu máli að 

falla inn í hópinn.  

Hallgerður lýsir ástandi sínu sem „firrtu“ þegar hún hamaðist á hlaupabrettinu og ældi 

pítsum til þess að ná markmiði í áskorunarkeppni innan líkamsræktarstöðvar. Hallgerður sagði 

tilhugsunina um að fitna „óbærilega“ sem bendir til ákveðinnar fitufóbíu. Skortur á gagnrýni 

sýndi sig í lokavigtun áskorunarkeppni, um missi fituprósentu, þar sem vantaði örlítið upp á 

viðmiðið til að fá nýtt kort. Hallgerður hafði mætt án næringar síðustu tvo daga fyrir vigtun og 

fylgdi ráðum starfsmanns til að ná af sér nokkrum grömmum. Hallgerður fór á brettið í 

klukkutíma án þess að vökva sig. Hún segir:  

[Ég] bilaðist þarna á hlaupabrettinu og fór svo í sturtu og vigtaði mig og þá var 

þetta bara á núlli [hlær], og ég alveg bara eitthvað víííí fékk mitt kort bara ... og 

hérna ógeðslega ánægð með það að geta nú haldið áfram í ræktinni, og vera mjó 

[hlær]”.  
 

Í dag er Hallgerður hins vegar mjög gagnrýnin á hegðunina sem var í gangi og segir: „Vúhhh 

hvað, hvaða stelpa var þetta“.  
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Auður upplifir líka manneskjuna sem hún var hálfókunnuga sjálfri sér eftir að hún tileinkaði 

sér jákvæðari líkamsmynd. Hún hafi áður fylgt útlitsstöðlum eftir með takmarkaðri gagnrýni 

og var heltekin af því að vera grönn og í mikilli vanlíðan yfir líkama sínum. Hún hafi vaðið áfram 

án nokkurrar skynsemi. Auður segir: „Á þessum tíma var [það] falleg ímynd svona ... 

heróínlúkk6 og þú veist þú áttir bara að liggja við grafarbakkann það var fallegt og mér fannst 

það flott“. Auður virtist gagnrýnislaus á ríkjandi staðalmynd, hún taldi þetta útlit það eina rétta 

af því samfélagið hélt því fram og hún reyndi að keppa að því.  

Þrá allflestra kvennanna í grannan líkama, áður, sýnir að ríkjandi samfélagshugmyndir og 

viðhorf hafði mikil áhrif á hvernig þær bæði upplifðu líkama sinn og reyndu að gangast við 

viðmiðum. Þær virtust þannig á valdi útlitsvæntinga sem sýndi sig bæði í takmarkaðri gagnrýni 

á neikvæðar hugsanir og hegðun. Hins vegar virtust þær hafa vald innan ákveðins ramma og 

hugmynda þar sem þær nýttu sér úrræði neyslumenningar til þess að verða félagslega 

samþykktari og upplifðu líkama sinn jákvæðari þó svo það hafi verið tímabundin ánægja.  

4.2.6 Bíddu ég er grönn en ég er ekki hamingjusamari 

Það virðist vera ríkjandi hugmynd samfélagsins að „réttur“ líkami feli í sér meiri hamingju 

(Giddens, 1991; Malkin, o.fl., 1999). Sjö af þeim átta sem grenntust upplifðu einungis 

tímabundin jákvæð áhrif. Sigurinn yfir því að vera grennri og öll jákvæðu viðbrögðin gáfu þeim 

meira sjálfsöryggi og hjálpaði þeim til að viðhalda þeirri hugmynd að þær væru á réttri leið. Í 

upphafi trúðu þær flestar hugmyndinni um að grannur líkami myndi færa þeim meiri hamingju 

en reynsla nánast allra þeirra var sú, að þær upplifðu einungis tímabundnar jákvæðar 

tilfinningar.  

Þær konur sem hömuðust á hlaupabrettinu eða stóðu í ströngum megrunarkúrum til að 

uppfylla ríkjandi útlitskröfur, sögðu það ekki hafa gert mikið fyrir sig til lengdar. Hallgerður 

segir: „[Ég] lifði á því í einhvern smá tíma en þú veist það gaf mér samt ekkert ... það breytti 

engu skilurðu mér leið enn þá illa ég greiddi ekki neitt úr því ég bara lagaði mig á yfirborðinu“. 

Ólöf segist hafa fengið mikið út úr því að „vera algjör skutla“ og „að líta svona vel út og vera 

rosalega grönn“. En að sama skapi hafi tilfinningin verið skammvinn þar sem þetta hafi tekið 

“of mikið af sálartetrinu“. Melkorka missti mikla þyngd á skömmum tíma og segir það alls ekki 

hafa verið þess virði, þar sem hún varð hvorki hamingjusamari né heilbrigðari. Hún segir:  

                                                      
6 Vísun viðmælenda í heróínlúkk merkir mjög, mjög grannur likami. 



  

63 

 

Fyrst leið mér alveg geggjaðislega vel,... þú veist fyrst til að byrja með þá keypti ég 

þá hugmynd að það hefði verið eitthvað mikið að mér og þetta væri allt annað líf 

... þetta var alltaf draumur og ég hef oft hlegið af þessu, há grönn og ljóshærð ... 

ég hélt það yrði allt svo miklu betra þegar ég yrði mjó ... sem reyndist svo vera 

kjaftæði.  
 

Flestar nefndu á að þetta hafi hvorki verið tímans né peninganna virði, þar sem þær hafi 

ekki orðið hamingjusamari til lengdar. Því má velta upp þeim möguleika að hamingja fáist ekki 

keypt með grönnum líkama, það þurfi meira til. Hugmyndir samfélagsins um grannan líkama 

eru sterkar og byggja á því að lífið verði bæði hamingjuríkara með grönnum líkama (Malkin, o. 

fl., 1999; Grogan, 2008) og heilsusamlegra (Cahnman, 1969; Campos, o. fl., 2006; Suguy og 

Riley, 2005). Þessar hugmyndir virðast viðmælendur hafa innhverft en þær reyndust ekki 

sannar. 

Bergþóra var sú eina sem upplifði ekki skammtímaánægju við það að grennast, en það má 

mögulega rekja til annarra þátta. Hún grenntist í kjölfar aðgerðar og var því markvisst ekki að 

reyna að gangast við ákveðnu viðmiði, í fyrstu. Hún leit öðruvísi út í kjölfarið, meðal annars í 

andliti, við þyngdartapið. Henni fannst umbreytingin jákvæð þar sem það þekktu hana ekki 

allir og hún hafi fyrir vikið getað „gleymt gömlu persónunni“. Hún hafi haldið áfram að 

grennast þar sem hún ætlaði sér ekki að bæta á sig þyngdinni aftur. Hún hafi orðið ánægð með 

sig sjálfa „sem var mjög góð tilfinning“ en hún vildi þó meina að það hafi aðallega tengst því 

„hvernig fólk fór að koma öðruvísi fram við [hana]“. Bergþóru hafði verið útskúfað alla sína 

skólagöngu, hún hafði aldrei upplifað félagslegt samþykki frá jafningjum sínum. Við þessa 

umbreytingu fær hún jákvæð viðbrögð og er félagslega samþykkt. Hamingjutilfinninguna má 

því rekja til fleiri þátta en einungis þess að hafa orðið grennri. Manneskja sem hefur verið sett 

til hliðar en hlýtur viðurkenningu við að grennast, er í samræmi við og styður niðurstöðu 

Gerner og Wilson (2005) um að grennri líkami sé ein undirstaða félagslegs samþykkis. Þetta 

dæmi undirstrikar einnig bæði þýðingu þess að vera innan ríkjandi viðmiða og afleiðingar þess 

að vera utan þeirra. 

4.3 Valdefling 

Mikill umsnúningur varð hjá nánast öllum konunum þegar kom að breyttri líkamsmynd og 

hegðun gagnvart útlitsöflum. Valdefling á sér stað þegar fólki tekst að brjóta sig frá ríkjandi 

kerfi kúgunar (Collins, 2000; Tisdell, 1998). Valdefling eða aukinn gerendamáttur vísar hér til 
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þess þegar konurnar hafa öðlast meira vald á líkama sínum. Það sýnir sig í jákvæðari 

líkamsmynd, heilrækt, þar sem markmiðið er að sinna bæði sál og líkama, og öflugri síu sem 

gerir það að verkum að þær draga úr áhrifum skilaboðanna eða gera þau jákvæðari með 

gagnrýninni hugsun.  

4.3.1 Ég er að læra að elska líkama minn 

Konurnar eru flestar að læra að elska líkama sinn, jafnvel líkama sem sumum var kennt að 

hata, og eru á mismunandi stað. Það varð mismikil umbreyting hjá viðmælendum hvað varðar 

viðsnúning úr neikvæðri líkamsmynd yfir í jákvæða. Guðrún er sú eina sem hefur að mestu 

tileinkað sér og viðhaldið jákvæðri líkamsmynd, þrátt fyrir að hafa á einhverjum tímapunktum 

á yngri árum upplifað tímabundna óánægju sem hún sjálf telur ekki óeðlilegt. Annars eru allar 

hinar að upplifa líkama sinn á mun jákvæðari hátt en áður.  

 Þeir viðmælendur sem höfðu áður reynt að aga líkamann upp í viðurkennd útlitsviðmið eru 

allir sammála um að þrátt fyrir mýkri línur upplifi þeir hann á mun jákvæðari hátt. Hallgerður 

segir mikinn umsnúning hafa átt sér stað. Hún segir:  

Þó svo ég sé þú veist miklu mýkri í dag ... en þá er ég bara einhvern veginn, ... já ég 

bara stoltari af mér sem einstakling í dag heldur en ég var á þeim tíma ... og svona 

sjálfsöruggari með hver ég er.  
 

Hallgerður segir jafnframt: „Mér líður bara eins og kannski ég sé að ... kynnast mér og hvað ég 

vil alltaf betur og betur“. Bríet segir sjálfsþekkingu og sjálfsöryggi hafa átt þátt í að skila sér 

jákvæðari líkamsmynd. Hún hafi átt erfitt með að horfa á nakinn líkama sinn í spegli en í dag 

geti hún það vel án neikvæðra tilfinninga. Bríet segir:  

Ég verð svona nokkurn veginn að sætta mig við það hvernig ég lít út hverju sinni. 

... Ég hef verið mjög grönn og ég er alls ekki grönn í dag ... en mér líður miklu betur 

í dag heldur en mér leið þegar ég var rosalega grönn skilurðu? ... Ég er bara á betri 

stað í lífinu.  
 

Melkorka segir, líkt og Bríet, að það að geta staðið nakin fyrir framan spegil án neikvæðrar 

tilfinninga sé merki um líkamssátt. Konurnar virðast vera að læra að meta líkama sinn þar sem 

sjálfsöryggi og sjálfsþekking hafa, að því er virðist, jákvæð áhrif á það ferli. Það virðist ekkert 

sjálfsagt að horfa á spegilmynd sína og kalla við það fram jákvæðar tilfinningar, en bæði Bríet 

og Melkorka eru að þjálfa sig í því. Þær geta horft á sig án þess að fram komi neikvæðar 
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tilfinningar, þannig að þær eru þegar búnar að draga úr vægi áhrifanna, nú þurfa þær einungis 

að æfa sig í að kalla fram jákvæðar tilfinningar. 

Það virðist taka tíma að sætta sig við líkamlegar breytingar og eitthvað sem skilgreint hefur 

verið sem óaðlaðandi. Auður upplifði mikil batamerki þegar hún eignaðist fyrsta barnið sitt. 

Hún var ekkert heltekin af því að komast í rétta þyngd aftur og eins var hún ekki upptekin af 

því þó að brjóst hennar höfðu breyst og líkaminn slitnað. Hún segir: „Bara svona er ég ... þetta 

er bara hluti af mér af minni sögu”. Þóra segir jákvæðu líkamsmyndina vera í þróun og hún, 

líkt og Auður, segir líkamsslitin hluta af sinni sögu. Þóra segir:  

Ég ætla ekki að segja að mér þyki vænt um slitin mín, ég ætla ekki að ganga það 

langt... en þú veist þetta er bara hluti af mér og ... ef ég hefði átt pening fyrir því 

fyrir tíu árum síðan, þá bara taka þetta. Engin spurning.  
 

Báðar nefndu að þær séu að læra að sættast við eigin líkama og þær gera það út frá þeim 

forsendum að líkamlegu breytingarnar séu hluti af þeirra líkamssögu. Þær eru ekkert ánægðar 

með „slitin sín“ en þær eru heldur ekki óánægðar með þau. Þær eru þannig að mynda 

jákvæðara samband við sjálfar sig, með því að virða bæði líkama sinn og líkamssöguna. Það 

styður við rannsóknir sem sýnt hafa fram á að þeir sem hafi tileinkað sér jákvæða líkamsmynd 

eru síður að láta „ófullkomna“ hluta líkamans hafa áhrif á sig (Frisén og Holmqvist, 2010; 

Wood-Barcalow, o. fl., 2010). 

Fallegar hugsanir í garð eigin líkama virðast mikilvægar þegar kemur að jákvæðri 

líkamsupplifun viðmælanda. Ingibjörg segir mikilvægt að tileinka sér sjálfsást og henni líður 

best þegar hún elskar sjálfa sig óháð útliti. Hún er meðvituð um að hún sé að eldast og því sé 

eina lausnin að elska líkama sinn óháð öllum líkamlegum breytingum. Sjálfsástin snýr að því 

að tala fallega við sig sjálfa um líkamann, þakka fyrir hvern heilbrigðan líkamspart, koma fram 

við líkama sinn af virðingu og stunda spegilæfingar þar sem hún segist elska sig. Með þessum 

æfingum þjálfi hún sig í sjálfsást. Jóhanna notaðist einnig við jákvæðisæfingar þar sem hún 

þjálfaði sig upp í að elska eigin líkama og í kjölfarið fór hún að meta hann. Hún segir: „Ég byrjaði 

án gríns að elska líkama minn, … þú veist ókei vá ég er með þetta og ég get notað líkamann 

minn svona. … Ég er sjálf dansari og ég þarf líkamann minn í það“.  

Melkorka er í sjálfsvinnu og er að læra að elska líkama sinn nákvæmlega eins og hann er. 

Það hefur sett sitt mark á hana að hafa upplifað sig annars flokks frá barnsaldri. Hún reynir að 

finna eitthvað jákvætt við hvern dag og sinnir líkama sínum og útliti betur. Áður sá hún „enga 
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ástæðu til að vera að dubba eitthvað upp á [sig]“. Hún segist jafnframt miklu meðvitaðri um 

hvað hún þurfi að gera til þess að láta sér líða vel. Umbreytingin frá neikvæðri yfir í jákvæðari 

líkamsmynd sýnir sig í eftirfarandi orðum Melkorku:  

Velflest áramót hef ég verið í blús yfir því að enn ein áramótin er ég feit, þetta er 

svolítið fyndið þú veist enn ein ... en einhvern veginn ekki núna. Ég er ekkert 

endilega mikið mjórri eða nokkurn skapaðan, heldur bara ... ég er sáttari.  
 

Það er ekki auðvelt að læra að elska líkama sem Melkorku hefur verið kennt að sé 

ófullnægjandi. Hún notar jákvæðni til að byrja daginn, hún getur horft á sig í spegli án þess að 

upp komi neikvæðar tilfinningar, þannig að hún er orðin sáttari. Hún hlustar á þarfir líkama 

síns sem sýnir að hún beri meiri virðingu fyrir honum. Hún er í ferlinu að læra að elska líkama 

sinn. 

Það er einkennandi fyrir allar konurnar að þær sýna líkama sínum meiri virðingu með því að 

fagna honum eins og hann er og læra að elska hann eins og hann er. Þær virðast vera að 

uppgötva líkamsvirkni og að læra að sjá fegurð líkamans í stað þess að einblína á gallana. Allt 

eru þetta merki um jákvæðari líkamsmynd. 

4.3.2 Heilbrigð en ekki mjó 

Heilrækt er hugtak komið frá heildrænni heilsurækt. Það vísar meðal annars til heilbrigðis, 

virðingar og umhyggju gagnvart líkama og er andstæðan við líkamsmótun. Með heilrækt er 

verið að sinna sál og líkama þar sem heilbrigðar forsendur liggja að baki en ekki með það að 

markmiði að ná fram útlitsbreytingum (sjá „Fyrir líkama“, 2011). Engin kvennanna leggur 

áherslu á þyngdartap eða ákveðna líkamsmótun.  

Þrátt fyrir að engin virðist vera að vinna að ákveðnu útliti þá eru tvær sem væru til í aðeins 

öðruvísi líkama. Ein vill verða aðeins léttari þar sem hún upplifir líkama sinn meðfærilegri án 

„aukakílóa“ og segir ástæðuna einungis heilsufarslega þar sem hún sé „með svo hátt 

kólesteról“. Og önnur væri til í að vera aðeins stæltari en er á sama tíma gagnrýnin á þær 

væntingar í sjálfri sér. Vísun í „aukakíló“ gæti verið vísbending um að hún sé ekki alveg 

fullkomlega sátt við útlit líkamans, þar sem orðið er gildishlaðið. Hvorug lætur þessar 

tilfinningar stjórna sér í hegðun eða hugsun og það er ólíkt því sem þær gerðu áður.  

Heilsa er orðin ný áhersla, áður ókunn þeim konum sem höfðu verið á yfirsnúning í 

líkamsrækt þar sem markmiðið var að verða mjó. Heilsuhreysti og líkamlega geta er orðin 
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mikilvægari en ákveðið útlit. Hallgerður segist allt í einu hafa upplifað hreyfingu skemmtilega 

sem áður hafði verið kvöð. Hún, ásamt fleirum, er meðvituð um að hún eigi einn líkama út lífið. 

Auður segir: „Þegar ég hreyfi mig núna þá í rauninni hugsa ég um að lifa sem lengst“. Þóra 

segir: „Mitt móttó í dag er bara að reyna ...að hreyfa mig og hlusta meira á líkamann. Ég gerði 

það ekkert hérna einu sinni“. Hvað sem konurnar gera, hvort sem það er jóga, gönguferðir eða 

önnur hreyfing þá stunda þær hana þegar þær vilja eða geta. Hreyfingin er ekki kvöð heldur 

skiptir heilsan þær meira máli. Það felst líkamsvirðing í því að hlusta á þarfir líkama síns sem 

er í samræmi við niðurstöður bæði Avalos og félaga (2005) og Frisén og Holmqvist (2010). 

Þegar hreyfingin er ekki kvöð þá fara flestar að upplifa hana á annan hátt. Vigdísi finnst 

hreyfingin ómissandi en hún elskar að hreyfa sig og efla líkamlegan styrk sinn. Hún finnur 

mikinn mun á andlegri líðan og líkamlegri getu ef hún hefur ekki hreyft sig í einhvern tíma og 

segir mikilvægt að „hreyfa sig og fá svona endorfín7”. Þó svo að Vigdís væri til í að vera stæltari 

þá finnur hún jákvæðar afleiðingar hreyfingar og er mun uppteknari af þeim en að vinna að 

einhverju útliti. Bergþóra hafði lengi glímt við afleiðingar neikvæðrar líkamsmyndar og hafði 

upplifað hrottalegt einelti og félagslega einangrun sökum útlits. Hún valdefldist við að verða 

félagslega samþykktari eftir að hafa grennst. Það dró hana úr skelinni og hún fór að hreyfa sig 

í kjölfarið. Markmiðið í fyrstu var þyngdarstjórnun en fljótlega fór líkamsræktin að snúast um 

líkamlega heilsu og sérstaklega líkamlega getu. Bergþóra segir:  

Þó ég sé eitthvað tíu, fimmtán, tuttugu kílóum of þung það skiptir ekki máli ... bara 

ef ég get hreyft mig og þú veist verið heilsuhraust. ... Það er svona það sem skiptir 

mig miklu meira máli heldur en einhver kíló á vigtinni.  
 

Hreyfingin virðist þannig frekar tengd líkamlegri heilsu og andlegri en útliti. Jóga tengir 

saman líkama og sál en nokkrar kvennanna stunda einmitt jóga. Guðrún notar jóga til halda 

líkama og sál í góðu jafnvægi. Hún segir: „Það skiptir meira máli fyrir mig að setjast niður og 

ná hérna ... öndun og slökun í gegnum daginn heldur en að brenna svo og svo mörgum 

kaloríum ... maður verður þá líka að minna sig á að refsa sér ekki fyrir það“. Ingibjörg „fer ekki 

í nein átök“ og segist hafa valið jóga þar sem það hjálpi henni að vera hamingjusöm og með 

því hugsi hún betur um sig sjálfa. Bríet segir: „Ég næri miklu frekar hugann og líkamann saman 

í dag heldur en ... að hérna eyða síðustu kröftunum mínum á daginn til þess að fara og lyfta 

                                                      
7 Endorfín (e. endorphin) er náttúruleg vellíðunartilfinning sem myndast í miðtaugakerfinu, meðal annars við 

heilbrigð átök, eins og líkamsrækt. 
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einhverjum lóðum“. Kyrrðin er það sem þær sækja í frekar en að leggja á sig átök til þess að 

þóknast einhverju viðmiði. Þær kjósa að veita líkama sínum umhyggju og virðingu í gegnum 

heilbrigðan lífstíl en ekki öfgafullan. 

Konurnar eiga það allar sameiginlegt að sinna líkamlegum þörfum og sýna líkama sínum 

þannig meiri umhyggju og virðingu en áður. Þær eru þó á mismunandi stað í sinni heilrækt. 

Margar eru meðvitaðar um að þær eigi einn líkama út lífið og því séu þær síður að „djöfla 

honum“ í átt að einhverju viðmiði. Heilsan er framar ákveðnu útliti og með því viðhorfi virðist 

hafa orðið algjör viðsnúningur hjá nánast öllum þeirra. Og sían er einn þeirra þátta sem útskýrir 

hvernig heilsa hefur orðið meira vægi en útlit. 

4.3.3 Sían   

Sían er hugtak þróað af Wood-Barcalow og félögum (2010) og lýsir aðferðum sem hjálpa til við 

að viðhalda og styrkja jákvæða líkamsmynd með því að draga úr áhrifum upplýsinga eða gera 

þær jákvæðari með gagnrýninni og/eða rökréttri hugsun. Sían hjálpar einnig viðmælendum að 

meta hvað sé mikilvægara en annað.  

Þrátt fyrir að allir viðmælendur hafi jákvæðari líkamsmynd en áður þýðir það ekki að 

útlitskröfur hafi yfirgefið konurnar. Þær virðast þó allar sterkari gagnvart ráðandi útlitsöflum 

en áður, en það mætti útskýra með sterkari síu. Hvernig öflug sía virkar kemur vel fram í 

lýsingum Auðar í úrvinnslu sinni á utanaðkomandi væntingum. Hún segir mikilvægt að vera 

meðvituð um neikvæðar hugsanir svo hægt sé að vinna á þeim strax og þær koma. Það sé 

mikilvægt að „hlutleysa þær“ til að minnka áhrifin. Hún segist rökræða við sig þegar slíkar 

hugsanir koma upp og gætir þess að láta þær ekki ná tökum á sér. Þær eru einungis þarna og 

hún sé ekkert að dæma þær. Þetta sé hluti af hennar félagsmótun og eitthvað gamalt sem 

sækir á hana úr fortíðinni. 

Ingibjörg segir það hjálpa sér að elska eigin líkama því það myndi „sterkan hjúp“ sem hjálpar 

henni að vinna úr staðalmyndum. Hún segir:  

Þú sérð kannski þessa auglýsingu um konuna, með hérna hvítu tennurnar og hún 

er með fullkomin brjóst og hún er með mjaðmirnar... og allar þú veist þessar 

staðalímyndir, að þér er svona pínu meira sama ... þú hættir að sjá þetta og bara 

labbar framhjá. 
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Ingibjörg nær þannig að draga úr áhrifum staðalmyndar vegna sterkrar síu. Jóhanna segir það 

hafa verið svo góða tilfinningu þegar hún hafi áttað sig á hvernig samfélagið var að reyna að 

troða ákveðinni ímynd inn í hausinn á sér. Hún segir samfélagið ekki geta platað sig og segir: 

„Þetta er minn líkami þú veist og ég get breytt honum ef ég vil en ég vil það ekki það [er] bara 

þannig ... too bad for you”. Þær eru þannig meðvitaðar um samfélagsvirknina og eru gagnrýnar 

á utanaðkomandi skilaboð. 

Sían hjálpar konunum að beita gagnrýnni hugsun gagnvart útlitsáreitinu sem þýðir að þær 

eru meðvitaðri um að slíkar kröfur eru óraunhæfar. Þær virðast þannig læsari bæði á 

samfélagið og hvernig best sé að bregðast við útlitsáreitinu. Það styður við niðurstöður 

rannsóknar Wood-Barcalow og félaga (2010) um virkni síunnar. 

4.3.3.1 Forgangsröðun 

Aðrir hlutir hafa orðið meira vægi hjá öllum konunum en að vinna að ákveðnu útliti. Til dæmis 

er það ekki lengur markmið hjá tveimur viðmælenda, að pína sig í ræktina snemma í 

morgunsárið til þess að halda ákveðinni ímynd. Þá er jafnvel betra að sofa aðeins lengur. Allar 

konurnar segja heilsuna skipta meira máli. Þær sem eiga fjölskyldu segja samverustundir með 

henni og að standa sig vel í foreldrahlutverki hafa meira vægi en útlit þeirra. Jóhanna veltir því 

upp af hverju hún ætti að hugsa um útlitið þegar hún gæti „verið að hugsa um svo margt 

annað“. 

Guðrún segir að kröfurnar sem hún gerir stundum til sín séu óraunhæfar, hvort sem þær 

tengist vinnu, hreyfingu eða fjölskyldu. Það þurfi að taka margt inn í heildarjöfnuna. Hún segir 

að hún finni stundum fyrir ríkjandi kröfum um færri kíló en forgangsröðun hennar snýr að því 

að njóta lífsins og það að vera upptekin af útliti tilheyri ekki forgangsröðuninni. Hallgerður 

finnur hvað fókus hennar breyttist við það að vera ekki svona upptekin af útlitsöflunum og 

aðrir hlutir fóru að skipta hana máli. Hún hafi þó þurft að reka sig á annað þak til að finna rétta 

milliveginn. Hallgerður segir:  

Kannski [voru þetta] fyrstu hlutirnir sem ég ýtti burt til þess að taka eitthvað nýtt 

inn, ... ég fékk svo mikið ógeð eftir þetta bilaða tímabil þarna að ég fékk óbeit á 

öllu sem að snerti þú veist, … ég bara hét að ég ætlaði aldrei að fara aftur inn í 

ræktarsal og ég ætlaði bara aldrei aftur að, ... þetta og hitt og það fór svona tímabil 

alveg út í hinar öfgarnar skilurðu? … Svo hægt og rólega hef ég bara einhvern 

veginn komist inn á veg sem mér líður vel með.  
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Þóra segir forgangsröðun sína allt aðra í dag en áður. Hún fór að meta það sem hún hafði í 

kringum sig og áherslur hennar höfðu „kúvenst“. Hún segist horfa til gamla sjálfsins með 

ákveðinni depurð og vildi geta „spólað til baka“ til að segja sér að slaka á og njóta lífsins, því 

hún hafi alltaf verið á hraðferð og börnin fengið takmarkaðan tíma. Það hafi gerst hægt og 

rólega að hún hafi farið að slaka aðeins á og „hætti að mæta sex sinnum í viku og fór að gefa 

[sér] tíma í eitthvað annað“. Hún sé orðin gagnrýnni á væntingar og forgangsröðunin sé allt 

önnur í dag en áður. Þóra segir:  

Til hvers? Þetta er bara gervi, það að ég sé með kannski færri hrukkur eða eitthvað 

… hvernig getur mér liðið betur með það? … Ég vil miklu frekar, ég veit það ekki 

standa mig gagnvart krökkunum mínum … mér finnst skipta meira máli að halda 

heilsu.  
 

Hún segist „hætt að vera pæja“ og með því sé hún að „letting [herself] go“. Orðalag hennar 

um að sleppa sér lausri er áhugavert og er einmitt lýsandi fyrir að losna undan útlitsviðjum. 

Þetta sýnir, að mínu mati, hversu sterk sían er orðin hjá Þóru. 

Sían virðist hafa hjálpað öllum konunum að endurmeta og endurskilgreina forgangsröðun 

sína. Þættir sem áður höfðu minna pláss en útlitið skipta orðið meira máli. Flestar þeirra eru 

bæði meðvitaðar og gagnrýnar á hvað þurfi til þess að gangast við væntingunum og eru ekki 

tilbúnar að fórna þeim tíma fyrir, eftir atvikum, eftirsóknarvert útlit.  

4.3.3.2 Skilaboðin eru ekki persónuleg  

Skilaboð um ákveðið útlit eru allt í kring þó svo konurnar sýni ríkjandi útlitskröfum minni 

áhuga. Það sem hefur breyst frá því áður er að allflestar kvennanna hafa öðlast einhver 

verkfæri til að láta þessi öfl hafa minni áhrif á sig, hvort sem um ræðir aukna sjálfsþekkingu, 

gagnrýna hugsun eða gefi hreinlega „skít“ í væntingarnar. Bríet veltir því til dæmis upp hvers 

vegna útlitskröfur hafi orðið „the one“ vandamál af öllum vandamálum heimsins.  

Allar konurnar upplifðu sig sterkari en áður gagnvart útlitsöflum en það kom fyrir að öflin 

náðu tímabundið í gegn. Í dæmi Ólafar sést vel að hún er bæði gagnrýnin á staðalmyndir og 

lætur þær ekki hafa langvarandi áhrif á sig. Hún segir:  

Þegar maður er alltaf að sjá þessar gellur í bíkiníum, rosa flottar, og nærfatamódel 

og eitthvað svona, þá hugsar maður vá ég væri til í að vera svona en svo hugsar 

maður æji kannski líður þeim bara ógeðslega illa, þær eru kannski ekkert sáttar. Af 

hverju að vilja eitthvað sem að ... þú veist og ef að ég mundi vilja vera svoleiðis þá 
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væri ég svoleiðis skilurðu mig? ... En það er greinilega bara í eitt augablik en svo er 

ég bara nei takk.  
 

Skilaboðin ná þannig í gegn um stundarsakir en þegar hún fer að beita gagnrýninni hugsun 

gegn staðalmyndinni minnka áhrifin og hún dvelur ekki lengi við neikvæðar tilfinningar.  

Melkorka er einnig mjög gagnrýnin á útlitsáreitið og finnst það óþarflega yfirþyrmandi og 

því sé mikilvægt að brynja sig fyrir því. Hún segir:  

Eins og þetta kjólinn fyrir jólin og eitthvað svona þú þarft ekkert að hlusta á það, 

... það er enginn að biðja þig persónulega að fara í þú ræður hvað þú heyrir. ... Því 

hærra sem þú heyrir þetta því meira er þetta að bögga þig. 
 

Melkorka er gagnrýnin á auglýsingarnar og tilganginn með þeim þó svo hún heyri þær frekar 

á dögum þegar hún er meðvituð um líkama sinn. Giddens (1991) segir neyslumenningu birtast 

í því að fólk persónugeri skilaboð. Það sem hins vegar verndar konurnar fyrir slíkri 

persónugervingu, eða neikvæðri líkamsupplifun, er öflugri sía. Þær eru gagnrýnni en áður og 

því hafa skilaboðin síður eða skammvinn persónuleg áhrif. Það styður við rannsóknir sem sýnt 

hafa fram á áhrif gagnrýninnar hugsunar á ríkjandi staðalmyndir (sjá Avalos, o. fl., 2005; Frisén 

og Holmqvist, 2010; Grogan, 2010; Grogan, 2008; Holmqvist og Frisén, 2012; Wood-Barcalow, 

o. fl., 2010). 

4.3.3.3 „Á ljótunni“ 

Sumir dagar virtust verri en aðrir útlitslega hjá viðmælendum. Allflestar konurnar upplifðu á 

einhverjum tímapunktum neikvæðar tilfinningar gagnvart líkama sínum, þrátt fyrir öflugri síu. 

Konurnar tengdu slíkar upplifanir við óöryggistímabil í lífi sínu. Viðmælendur notuðu frasa eins 

„bad hairday“, „fara á ljótuna“, „fara á feituna“ og „slæmu dagarnir“ í þessu samhengi. 

Einhverjar þeirra vildu meina að flestar konur ef ekki allar upplifðu slíka daga.  

Melkorka notar samlíkinguna „að vera á feitunni“ til að lýsa bakslögum sínum en það sé 

samofið líðan hennar. Á slæmum dögum vakni hún feit og öll neikvætt gildishlöðnu 

lýsingarorðin smjúgi frekar í gegn heldur en á góðum dögum. Á þeim dögum verði skilaboðin 

persónuleg, af því hún nær ekki að brynja sig fyrir neikvæðum skilgreiningum. Hins vegar segir 

hún: „Ég sé það minna núna heldur en ég hef oft gert, finnst þetta eiginlega kjánalegt“. Það 

gefur vísbendingar um að sían sé að styrkjast og hún mögulega að ná að draga oftar úr áhrifum 

skilaboðanna. Bríet segir, þrátt fyrir að vera ekki búin að hugsa um útlitsvæntingar í sex ár, þá 

séu bakslög eðlileg. Hún segir alla fara „á ljótuna“ en það sé bara sá dagur. Hún segir jafnframt:  
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Þetta hefur þau áhrif að maður er í stöðugri endurskoðun með sjálfan sig og ... 

veltir mikið fyrir sér, þú veist á ég ekki að fara að setja inn alla vega sex tíma í viku 

og fara í ræktina? Og eyða svolítið meiri pening í hérna betra fæði? Og þannig að 

þú veist að maginn verði nú sléttur og allt þetta þú veist. ... Og já ég hugsa þetta 

alveg en ég geri það ekki.  
 

Bríet er meðvituð um sín bakslög og tæklar slíka daga af skynsemi og með gagnrýninni hugsun. 

Þóra upplifir einnig misjafna daga og lýsir því þannig: „Þú vaknar einn daginn svona bad 

hairday, finnst þú vera ... öll svona útblásin og þá ertu bara af hverju er ég ekki að drekka 

sítrónu á morgnana? Eða ... sleppa brauði skilurðu? Eða borða eftir kvöldmat?”. En hún segist 

ekki vera svo þolinmóð og hún „nenni því ekki“. Bæði Bríet og Þóra þekkja af eigin reynslu hvað 

felst í því að uppfylla útlitsvæntingar. En tíminn, fyrirhöfnin og kostnaðurinn sem þær báðar 

lögðu í útlitsviðmiðið skilaði hvorugri þeirra meiri hamingju. Báðar eru þær, út frá bæði 

sjálfsþekkingu og reynslu, að beita rökvísri hugsun þar sem þær setja líkamlega heilsu ofar 

fagurfræðilegum markmiðum.  

Hallgerður segist líka stundum upplifa bakslög sem kalli fram neikvæða líkamsupplifun, í 

skamman tíma þó. Hún segir:  

[Það] kemur alveg fyrir að mér finnst ég ógeðsleg og mér finnst ég svona og 

hinsegin og mér finnst ég feit ... já svona ótrúlega skrýtnir hlutir sem ég veit alveg 

ef ég myndi segja upphátt við einhvern annan heldur en bara í hausnum á sjálfri 

mér, að fólk myndi bara hvaða rugl er í gangi? ... Og kannski af því að ég veit alveg 

hvað þetta er fáránlegt þá finnst mér alveg nóg að rökræða við sjálfa mig. Og það 

koma alveg þessir tímar, en ég tengi það alltaf við óöryggistímabil almennt í lífi 

mínu. Þetta helst yfirleitt algjörlega í hendur, ... um leið og ég fer einhvern veginn 

að efast um mig sem einstakling, þá kemur hitt allt strax með. Þá pæli ég að ég 

ætti nú að vera að hreyfa mig og ég ætti nú ekki að vera að borða þessar pítsur. 
 

Sían gerir það að verkum að Hallgerður rökræðir við sig í huganum. Hún veit vel að þessar 

hugsanir eiga ekki rétt á sér og reynir að vinna úr þeim þannig að þær hafi minni áhrif. Auður 

segir eðlilegt að neikvæðar tilfinningar komi upp, þar sem þær séu hluti af gamalli félagsmótun 

þá „sé ekki hægt að stroka þær út“. Hún segir:  

Það kemur alveg upp að mig langar að vera grennri. ... Eins og þegar maður er að 

fara eitthvað og svona ahhh, ég hefði verið til í að vera nokkrum kílóum léttari eða 

eitthvað ... en samt er maður skynsamur og segir hvaða máli skiptir það, ég er bara 

eins og ég er, en fyrir einhverjum árum hefði maður frekar látið þessar hugsanir 

stýra sér meira í hegðun. 
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Bæði Auður og Hallgerður eru meðvitaðar um að gamlar tilfinningar séu að sækja á þær. Báðar 

eru þær gagnrýnar á bakslög sem hjálpar þeim að halda einbeitingu á því sem skiptir meira 

máli. Það er ekki auðvelt að fleygja burt öflum sem hafa haft mótandi áhrif síðan úr æsku. En 

samkvæmt Berger og Luckman (1966) geta freistingar verið fyrir hendi þrátt fyrir að fólk breyti 

viðhorfum sínum. Guðrún segir þær væntingar sem gerðar eru til hennar sem jógakennara 

geta haft áhrif á sig. Það komi alveg fyrir að hún máti sig við staðalmyndir jógakennara og fari 

í eitthvað niðurrif. Hún segir:  

Ef maður gleymir þú veist kjarnanum og því sem skiptir máli, það kemur alveg fyrir 

en sem betur fer er ég fljót að rífa mig út úr því strax á eftir ... af því að ég veit að 

þetta er ekki hollt og þetta er ekki gott að vera í einhverjum svona pælingum ... og 

miða sig við aðra og eitthvað svona. ... Heldur bara að hugsa út frá því að maður 

sé heilbrigður og hraustur og ... líði vel. Það er það sem skiptir máli.  
 

Guðrún er gagnrýnin á slíkar hugsanir og leyfir sér ekki staldra við þær lengi, því hún veit hvaða 

afleiðingar það getur haft. Með síunni nær hún að snúa skilaboðunum sér í hag, þar sem hún 

einblínir frekar á það jákvæða við sig heldur en að dvelja við það neikvæða. 

Ingibjörg segist ekki vera „frelsuð“ frá því finna fyrir „inngrónum fitufordómum“. Hún segir 

lífsreynslu, sjálfshjálparnámskeið og femínisma hjálpa sér að vinna á eigin gagnrýniröddum 

sem komi örsjaldan upp. Ingibjörg segir: 

 Innanverð lærin þau eru aðeins að breytast núna, þá var ég alveg þetta er að 

breytast, komnar ... einhverjar holur eða eitthvað. Og síðan var það bara búið út 

af því að ég segi þá ég elska þig eins og þú ert og þá er maður ... að segja eitthvað 

uppbyggjandi við sjálfan sig í staðinn fyrir að rífa sig niður. ... En ef ég myndi alltaf 

hugsa þegar ég lít í spegilinn, hvað er þetta núna? Þú ert greinilega ekki búin að 

vera að hugsa um sjálfa þig, ... þú ættir nú að fara að hreyfa á þér rassgatið og með 

svona niðurrif, þá ... af því að þetta er ekkert að fara að breytast. Ég er að fara að 

lifa með sjálfri mér alla mína ævi, ég verð að elska líkama minn. Það er ekkert 

annað í boði. 
 

Sían gerir það að verkum að konurnar eru meðvitaðar um neikvæðar hugsanir og þær láta 

þær ekki stjórna sér í hegðun. Þær eiga það sameiginlegt að beita skynsamri, rökrænni og 

gagnrýninni hugsun á eigin bakslög. Sjálfsþekking og reynsla hefur gefið þeim verkfæri til að 

kljást við útlitsöflin. Konurnar eru hluti af útlitsmenningu þrátt fyrir að þær vilji síður taka fullan 

þátt í henni, en þar sem þær eru mótaðar af þeirri menningu sækja freistingar stundum á þær. 

En samkvæmt flestum konunum er það eðlilegt að upplifa suma daga verri en aðra. 
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4.3.3.4 Bakslög bundin við félagslegar aðstæður 

Félagslegar aðstæður gátu gert konurnar meðvitaðar um líkama sinn og sumar kvennanna 

tengdu neikvæða líkamsupplifun sína við slíkar aðstæður. Sumar fundu fyrir líkamsóöryggi við 

nýjar aðstæður á meðan aðrar tengdu líkamsóöryggið við eitthvað gamalt. Hallgerður og 

Auður tengdu neikvæða líkamsupplifun ákveðinni þörf fyrir að uppfylla gamalt sjálf en þær 

létu bakslögin ekki stjórna sér í hegðun. Þær gátu þannig upplifað óöryggi við aðstæður sem 

tengdust fortíðinni, til dæmis það að hitta gamla vini. Þær hugsuðu með sér að það væri nú 

betra að vera eins og þær voru áður. Mögulega til að komast hjá réttlætingu fyrir eigin 

breytingu, líkt og Ingibjörg lenti í gagnvart sínum vinahóp, þar sem heilu partýin gátu farið að 

snúast um líkamshár hennar þar sem hún kaus að raka sig ekki undir höndunum. Hallgerður 

tengdi upplifunina við framhaldsskólaárin og segir:  

Mér finnst ég þurfa að ganga inn í sama hlutverk og ég var í þá ... en fólk gerir ráð 

fyrir því að maður sé sama manneskjan, en ég er alls ekki sama manneskjan í dag 

og ég var þá. ... Það kemur annað slagið, þú veist það læðist að mér... einhverjar 

svona hugmyndir sem ég hef ekki annars. ... Þannig að þetta samhengi eða svona 

þessar aðstæður, ... þá er ég líklegri til að pæla í hvernig ég lít út þó svo það sé 

ekkert að stjórna mér.  
 

Hallgerður er meðvituð um þessar hugsanir og það gerir gæfumuninn. Bríet fann fyrir óöryggi 

gagnvart líkama sínum þegar hún sótti um vinnu. Hún hafði áhyggjur af því að hún yrði ekki 

ráðin af því hún væri „fimmtán, tuttugu kílóum of þung“. Áhyggjurnar tengdust því að 

vinnuveitandi myndi líta á það sem brest og sæi hana sem bæði viljalausa og agalausa. Slíkar 

hugsanir flugu alveg í gegnum huga hennar en þær stjórnuðu ekki hegðun hennar. Það er 

kannski ekki skrýtið að slíkt bakslag geti átt sér stað hjá konu sem telur sig falla undir 

skilgreiningu sem felur í sér neikvætt gildishlaðna merkingu (sjá Bartky, 1988; Bordo, 1993; 

Saguy og Gruys, 2010). Sían hafði hins vegar þau áhrif að slíkar hugsanir höfðu hvorki 

langvarandi afleiðingar né stoppuðu hana af með að sækja um vinnuna. Hún lét ekki stjórnast 

af hugmyndum um ákveðna staðalmynd og það sýnir gagnrýna hugsun og styður við 

hugmyndir Wood-Barcalow og félaga (2010) um jákvæða virkni síunnar. 

Það hefur sett sitt mark á Vigdísi að hafa haft slæma líkamsmynd og sérstaklega að hafa 

þurft stærri föt en vinkonur sínar í gegnum tíðina. Hún sé mjög meðvituð um líkama sinn í 

fataverslunum. Vigdís segir:  
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Ég er pínu þannig enn þá í dag að ég á mjög erfitt með að kaupa large stærðir, þar 

af leiðandi er ég stundum í of litlum fötum [hlær aðeins] þegar ég kem heim úr 

utanlandsferðunum. ... En það er ekkert að hrjá mig en mér finnst erfitt að fara að 

kaupa large, ... ef ég hugsa um það núna, þá hef ég forðast að kaupa large, ... þótt 

ég sé ekki ekkert að spá í hvað öðrum finnst þannig um mig en svo dett ég alveg 

inn í það en svo er mér drullusama bara allt í einu.  
 

Vigdís er mjög upptekin af því að vera skítsama hvað öðrum finnst en í fatainnkaupum á hún 

erfitt með sig. Hún virðist mjög meðvituð um sig í þeim aðstæðum og er í raun með svari sínu 

að kveikja enn betur á veikleika sínum. Stærri föt virðast þannig gildishlaðin, líkt og feitari 

líkamar eru gildishlaðnir (sjá Bartky, 1988; Bordo, 1993; Cahnman, 1968; Crandall, 1994; Saguy 

og Ward, 2011) sem gæti verið hluti af vandamáli hennar. Þessar hugmyndir stjórna því 

hegðun hennar, þar sem hún kaupir sér frekar of lítil föt en að kaupa föt í réttri stærð. Vigdís 

er ung og sían á væntanlega eftir að þróast betur sem gæti hjálpað henni að yfirstíga þessar 

aðstæður, sérstaklega þar sem hún er orðin sterkari á öðrum vígstöðum. En hins vegar er 

vandamálið í stærra félagslegu samhengi þar sem hugmyndir hennar um fatastærðir koma 

einhvers staðar frá. 

Ingibjörg virðist vera á sterkum stað hvað varðar jákvæða líkamsmynd en getur orðið 

meðvituð um brjóst sín. Hún segir:  

Var maður í of þröngu eða var maður að sýna of mikið? ... Því ég er með stór brjóst 

... og ef ég er með minni brjóst að þá er allt í lagi að sýna þau meir, en ef þú ert 

með stór brjóst þá ertu farin að flassa. Þannig að það er einhvern veginn alltaf 

einhvers konar vald sem er á þér. 
 

Ingibjörg er meðvituð um þessar skorður en hún lætur þær ekkert stoppa sig í hegðun, hún 

klæðir sig eins og hún vill. Femínískar hugmyndir hennar hafa gert hana meðvitaða um valdið 

sem hún vill ögra. En reglurnar um hvað megi sýna mikið og hverjir mega sýna geta haft áhrif 

á hana. Hún fer oft í sund en stundum kemur fyrir að hún verður meðvituð um hvort hún sé 

„of mikil glenna“. 

Sundferðir eru konunum annars misjafnlega erfiðar. Á meðan sumum finnst sundlaugin 

vera tilvalinn vettvangur til að sjá fjölbreytileikann finnst nokkrum tilhugsunin um að fara í 

sund óbærileg, þrátt fyrir jákvæðari líkamsupplifun. Þóra hafði á orði að samskiptin sem gátu 

átt sér stað í heitu pottunum væri klárlega ástæða fárra sundferða hennar í gegnum lífið. Þar 

vísaði hún í umræðu í heitu pottunum sem tengdist neikvæðri gagnrýni á líkama annarra 
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kvenna í sundi. Þegar hún var iðin á hlaupabrettinu í líkamsræktarsalnum, að móta útlit sitt úr 

frá ríkjandi væntingum, hafði hún útsýni yfir sundlaugarbakkann. Hún dáðist að alls konar 

konum sem fóru í sund þrátt fyrir að vera ekki „fullkomnar“. Ingibjörg og Guðrún koma 

sérstaklega inn á hvað sundið sé sterkur vettvangur til þess að upplifa fjölbreytilega fegurð 

kvenna sem er mikilvægt mótvægi gagnvart einhæfri staðalmynd sem er áberandi í 

samfélaginu. Það sé mikilvægt fyrir konur að finna að fegurð sé einstök. Ingibjörg segir: „Ég 

hef séð konu með eitt brjóst í sundi og mér finnst það bara eitt fallegasta sem ég hef séð ... 

hún verður svona einstök ... og það er kostur fyrir okkur á Íslandi að við sjáum svona mikið af 

nöktum líkömum í sundi“.  

Margar kvennanna eiga það til að upplifa einhvers konar bakslög eða togstreitu um 

líkamsmynd sína tengda félagslegum aðstæðum. Nýjar aðstæður, gamlar aðstæður, 

atvinnuumsókn, fatakaup og sundferðir geta gert viðmælendur meðvitaða um eigin líkama. 

Það sem einkennir konurnar er að slík bakslög hafa ekki bein áhrif á hegðun allflestra þeirra 

þar sem skynsemi og gagnrýnin hugsun einkennir viðbrögð þeirra.  

4.3.3.5 „Pollýanna“ 

Félagslegar aðstæður geta kallað fram neikvæða líkamsupplifun. En sjálfsþekking og reynsla 

geta hjálpað til við að sigta út eða forðast aðstæður sem hafa neikvæð áhrif. Fjórir viðmælenda 

segja nauðsynlegt að taka smá hvíld eða „Pollýönnu“ á útlitsáreitið þar sem það geti verið svo 

yfirþyrmandi. Sú fimmta segir það efni sem hún nýti sér til dægrastyttingar síður einkennast 

af ríkjandi staðalmynd kvenfegurðar, hvort sem það er meðvitað eða ómeðvitað val. Hún rekur 

það til skoðana sinna og áhugasviðs. Hallgerður upplifði útlitsvæntingar í fjölmiðlum 

„mannskemmandi“, sérstaklega birtingarmynd kvenna í tónlistarmyndböndum eða 

„Hollywood stöffi“. Af þeim sökum kysi hún að hlífa sér við slíku áreiti.  

Þóra segist tækla „slæmu dagana“ með því að skrúfa fyrir áreitið. Hún segir: „Ég bara skrolla 

ekkert á þessar síður ég bara les ekkert“. Með hegðun sinni dregur hún úr mætti skilaboðanna. 

Hún ákvað einnig að yfirgefa saumaklúbb sinn til margra ára þar sem hún upplifði tvær stúlkur 

í þeim hóp of útlitsmiðaðar. Það var ekki nóg með að þær væru uppteknar af sínu eigin útliti 

heldur gagnrýndu þær sinnuleysi Þóru gagnvart útliti sínu og hún fékk nóg af slíkum 

athugasemdum. Með því sigtar Þóra út þætti sem kalla fram neikvæða líðan. Ingibjörg gerði 

slíkt hið sama, þar sem hún leitaði í fólk sem var ekki upptekið af fegrunariðnaðinum. Hún 

ákvað að fara í ákveðna hreingerningu, ef svo má kalla, í lífi sínu eftir að hafa þyngst um 30 
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kíló. Þá tók hún meðvitaða ákvörðun um að fara ekki í megrun, hún vildi frekar styrkja 

líkamsmynd sína. Hún ákvað því meðvitað að sigta út það sem kallaði fram neikvæða 

líkamsupplifun. Ingibjörg segir: 

Þetta var næstum hálft ár bann við því að líta á fréttir og fréttasíður ... og tímarit 

voru stranglega bönnuð ... út af oftast segir tímaritið hvernig þú átt að líta út og þú 

sérð öll þessi módel og svo alltaf í lokin eru lýtaaðgerðirnar eða 

fegrunaraðgerðirnar, þannig að ég stoppaði algjörlega þarna. ... Og ég fann svo 

mikinn mun út af því að ég held ef manni líði ekki vel með sjálfan sig ... og ef manni 

líður bara vel með sjálfan sig þegar maður er svona fatproud, þú veist feit stolt 

kona, að þá ... er samt samfélagið alltaf að segja við þig ekki vera stolt, þér á að 

líða illa. Þannig að ... þá er betra að loka þetta af.  
 

Ingibjörg segir þægindahringinn sem hún skapi sér stundum valda því að hún fái „oft sjokk“ en 

segir það „ofboðslega hollt því þá fattar [hún] líka hvað er rosalega mikið eftir í baráttunni“. 

Hún tók sér ákveðna hvíld frá útlitsáreitinu, hún sniðgekk alla miðla og sótti í félagsskap sem 

var ekki útlitsmiðaður. Hún sigtar því allt út tímabundið á meðan hún er að efla líkamsmynd 

sína. Hvíldin gaf henni þannig tíma til að vinna að sterkari síu sem hjálpaði henni að draga úr 

áhrifum útlitsmiðaðra skilaboða. Ingibjörg segir jafnframt mikilvægt að velja sér staði sem veiti 

henni vellíðan. Hún segir það vera tvennt ólíkt að fara í Vesturbæjarlaugina eða sundlaugina í 

Worldclass. Það „séu bara öðruvísi týpur sem eru þar þannig að [hún velur] stað sem [henni] 

líður betur á”. Hún er meðvituð um hvað hún þurfi að gera til að láta sér líða vel með líkama 

sinn og fylgir þeim ákvörðunum eftir, með því sýni hún líkama sínum virðingu. 

Útlitsáreitið getur verið það yfirþyrmandi að nauðsynlegt er fyrir sumar að loka aðeins á 

það. Allar eiga þessar konur það sameiginlegt að greina hvaða þættir kalli fram ákveðna líðan, 

og sigta þá út, en með því eru þær að vernda sjálfar sig fyrir utanaðkomandi áreitum sem hafa 

neikvæð áhrif á líkamsupplifun þeirra. Það má velta upp þeim möguleika hvort sían hjá þeim 

sé orðin það þróuð að þær kjósi að hlífa sér við aðstæðum sem kalla fram neikvæða líðan. 

4.3.4 „Leyfa sér að taka pláss“ 

Sían hefur gefið konunum mikilvæg verkfæri sem gerir þær sterkari gagnvart útlitsvæntingum. 

Rými til eigin skoðana, hugmynda og hegðunar gagnvart eigin útliti var áður takmarkað. Það 

einkennir allar konurnar sem tóku þátt í rannsókninni, að þær leyfa sér að taka meira pláss en 

áður sem sýnir sig í meira frelsi gagnvart útlitsöflunum og hvað öðrum finnst um þær. Þannig 

hefur ákveðin valdefling átt sér stað hjá þeim þar sem þær eru óháðari gerendur. Guðrún segir 
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mikilvægt að fá rými til þess að mynda sér sínar eigin skoðanir og „leyfa sér að taka pláss“. 

Birtingarmynd þess að hafa meira pláss en áður sýnir sig meðal annars í frjálsara atgervi hjá 

flestum þeirra. Auður er ein af þeim sem er minna upptekin af því hvað öðrum finnist um sig. 

Hún segir:  

 Að láta hugmyndir annarra um sig stjórna því hvernig maður hagar sér, ... það er 

ógeðslega heimskulegt að eyða púðri í það. Og ég veit ekkert hvað fólk er að hugsa 

og maður reynir að haga sér eftir hugmyndum annarra, ... að pæla í öllu hvernig 

maður á að vera og líða illa yfir að svo sé ekki. ... Hversu aumt líf er það?  
 

Áður lét Auður hugmyndir og væntingar annarra stjórna sér þannig að hún kepptist við að 

verða grönn, þurfti að eiga föt í nýjustu tísku og var oftar en ekki máluð. Hún jafnvel sleppti 

því að fara á viðburði þar sem hún upplifði sig feita og aðrir gætu haft skoðun á því. Í dag er 

hún afslappaðri gagnvart slíkum væntingum og segir: „Ég get alveg verið úti ómáluð og ég get 

farið liggur við út ... á crocs8 skóm í flíspeysu æji skiluru mér er alveg sama“. Þóra finnur mikinn 

mun á því hvernig hún hefur aukið frelsi sitt. Hún segir:  

Ef ég var ekki með eyelainer og maskara þá ég fór ekki út í búð ... en þú veist ekki 

það að ég hafi farið alveg á hinn veginn, að fara á náttbuxunum út í búð en svona 

slaka mér meira, ... kannski að hætta að pæla í nákvæmlega hvað öllum öðrum 

finnst, ... miklu meira bara hvað ég er að gera ég sjálf.  
 

Bæði Auður og Þóra eru þær frjálsari undan því hvað öðrum finnst um sig. Þær verða þannig 

óheftari og fá því meira pláss fyrir eigin hugmyndir og sjálfstæði.  

Bergþóra hefur aukið pláss sitt til muna. Áður lét hún hugmyndir annarra stjórna sér bæði 

í hegðun og líðan. Hún segir:  

Þú ert ekki að fara að vera eitthvað betri manneskja ef þú ert þú fjörtíu og fimm 

kíló. ... Við erum með eitt líf þú veist aldrei hvenær það er búið, þú veist ... lifa 

þannig að þér líði vel, ... hætta að pæla í hvað öðrum finnst. ... Þó svo að einhverjir 

segi við þig að þú sért ekki flott í þessum buxum þá ert þú samt flott í þessum 

buxum ef þér finnst það.  
 

Bergþóra tekur buxnadæmið því hún hafði lent í skólasystur sem gagnrýndi hana fyrir að vera 

í buxum sem voru í tísku, af því hún væri of feit til að vera í þeim. Buxurnar, sem Bergþóra var 

mjög ánægð með, fóru beint upp í skáp sem sýnir óöryggi og ákveðna undirgefni. Valdefling 

Bergþóru sýnir sig meðal annars í því að hún klæðir sig eins og hún vill og fer í sund án þess að 

                                                      
8 Crocs eru inniskór eða sandalar úr plastefni, frekar groddaralegir, og geta verið í æpandi litum. 
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það valdi henni kvíða. Áður klæddist hún til dæmis „sex aðhaldsbuxum“ og reyndi að fela sig 

á bak við fötin en í dag klæðist hún bæði þröngu og flegnu alveg óhrædd. Bergþóra sýnir 

sjálfsöryggi og er ekki að bera sig saman við ríkjandi staðalmynd heldur upplifir hún sinn líkama 

alveg jafn mikils virði og þeirra sem grennri eru. Hún lætur ekki ríkjandi hugmyndir segja sér 

hvað hún megi og megi ekki og fyrir vikið er hún sjálfstæðari gerandi í eigin lífi. 

Fleiri konur eiga það sameiginlegt að valdeflingin hefur gefið þeim hugrekki til þess að 

klæða sig eins og þær vilja. Jóhanna sem áður gat ekki hugsað sér að vera í hlýrabol, ekki einu 

sinni heima við, lýsir vel auknu frelsi sínu þegar hún fer í líkamsræktarstöð. Jóhanna segir: 

Þótt ég gefi alveg skít í þetta þá auðvitað hugsar maður eitthvað smá, ... ef ég er í 

ræktarstöð þegar stelpur eru bara ótrúlega grannar og þú veist ef ég mæti í 

hlýralausum bol og sýni þessa fallegu handleggi mína [hlær aðeins] hmmm, maður 

fær lúkk alls staðar bara, ... ég veit ekki hvernig ég á að útskýra lúkkið en það besta 

við ... bara algjörlega ekki hugsa um þetta fólk, af því að þau halda að maður eigi 

að líta svona út, en það skiptir engu máli hvernig maður lítur út ... bara að þú ert 

þú sjálfur.  
 

Bergþóra segist einnig hafa farið í hlýrabol og stuttbuxum í ræktina, eitthvað sem hún hefði 

aldrei getað gert áður. Hún hafi einnig fengið ákveðið augnaráð en segir: „Af hverju má ég ekki 

fara í stuttbuxum þó svo ég sé með aðeins stærri læri en ... einhver annar sko“. Þrátt fyrir að 

þær séu báðar meðvitaðar um augnaráðin í kring, þó svo augnaráðin þurfi ekki endilega að 

vera neikvæð, þá ná þær með gagnrýni sinni að draga úr áhrifum þess. Þær sýna einnig aukið 

sjálfsöryggi og ákveðna höfnun á ríkjandi staðalmynd með því að klæða sig eins og þær vilja. 

Þær megi alveg sýna líkama sinn líkt og grannar konur.  

Melkorka er minna upptekin af því í dag en áður hvaða álit fólk hefur á sér og finnst það alls 

ekkert mál annarra hvernig hún lítur út. Hún segir: „Ég hef í gegnum tíðina oft látið þjóðfélagið 

segja mér hvernig mér finnst að fólk eigi að vera“. En þær hugmyndir hafa minna vægi í dag, 

bæði gagnvart henni sjálfri og öðrum. Þrátt fyrir að Melkorka sé smám saman að öðlast meira 

frelsi yfir líkama sínum og sé óháðari hugmyndum annarra þá klæðir hún sig enn þá í víð föt 

og reynir að fela líkama sinn. Hún rekur það til gamalgróinna tilfinninga um að hún sé „ekki 

nógu góð“ og „það megi ekki sjást neitt“ en hún sé að vinna í þeim tilfinningum. Hins vegar sé 

hún algjörlega ófeimin við það að fara í sund og er þar alls ekki að fela sig eins sem hún upplifir 

að aðrar feitar konur geri í sundi. Hún er þannig ekki spéhrædd en finnur hjá sér þörf til þess 

að fela líkamann með klæðnaði í hversdagsleikanum. Jákvæðari líkamsmynd Melkorku er í 
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þróun, hugmyndir samfélagsins og þeirra sem í kringum hana eru hafa minni áhrif á hana og 

hún er meðvituð um eigin takmarkanir. Það gerir henni auðveldara fyrir að vinna í sér og 

styrkja enn betur líkamsmynd sína. 

Valdefling bæði Ingibjargar og Bergþóru sýnir sig einnig í því hvernig þær draga úr áhrifum 

neikvæðra athugasemda sem þær höfðu fengið í skemmtanalífinu. Ingibjörg lenti í 

ruddalegum ókunnugum manni á bar. Hún segir:  

Ég var í þröngum kjól og hann bað mig um að færa sig út af því ... ég væri svo stór 

belja. ... Þú veist maður fær alls konar svona komment en maður þarf bara að vera 

rosasterkur. ... Ef ég væri kona með brotna sjálfsmynd þá hefði þetta getað 

eyðilagt allt kvöldið fyrir mér.  
 

Hún lét þessa afar óviðeigandi og grófyrtu athugasemd ekki hafa áhrif á kvöldið og var 

meðvituð um að vandamálið lægi hjá honum en ekki sér. Bergþóra segist einnig hafa fengið 

neikvæðar athugasemdir frá báðum kynjum, sérstaklega þar sem hún þótti ekki klæða sig 

viðeigandi miðað við vaxtarlag. Báðar segja þær að áður fyrr hefði þetta haft meiri áhrif og 

yfirleitt endað með ónýtu kvöldi. Í dag taki þær þetta minna inn á sig og láti slíka uppákomur 

ekki skemma fyrir sér góða skemmtun. Hvernig þær vinna betur úr neikvæðum aðstæðum má 

tengja við sterkari síu sem gerir það að verkum að þær ná að draga úr áhrifum atviksins. 

Aukið pláss kvennanna og valdefling hjálpar þeim að vera sjálfstæðari í hugsun og gjörðum. 

Þær leyfa sér að vera eins og þær vilja vera. Valdeflingin gerir þær sterkari og meðvitaðri um 

að fá að vera þær sjálfar, óháðari hugmyndum um hvernig þær eigi að vera. Þannig virðast 

þær ná að vinna betur úr neikvæðum umhverfisaðstæðum. Þær leyfa sér að vera eins og þær 

eru og með því má segja að þær ögri ríkjandi væntingum kvenna. 

4.3.4.1 Ráðandi útlitsmenningu ögrað 

Margar ögruðu, bæði óbeint og beint, regluverki útlitsmenningar. Það má segja að það sé 

óbeint verið að ögra þegar viðmælendur sögðust benda öðrum á óraunhæfar útlitskröfur og 

gildi fjölbreytileikans, en margar gerðu það. Með því geta þær fengið fleiri konur til að efast 

um ráðandi skilgreiningu kvenfegurðar. Nokkrir þeirra viðmælenda, sem reyndu að hafa áhrif 

á aðra, sögðu fólk oft ekki taka vel í slíkar samræður. Flestar þær kvenna sem reyndu að benda 

öðrum á óraunhæfar útlitskröfur höfðu femínísk viðhorf að leiðarljósi. 

Bríet reynir sérstaklega að hafa áhrif á dætur sínar en einnig nærumhverfið um að útlit 

skipti ekki máli. Hún segir: „Stundum notfæri ég mér aðstöðu mína. ... Ég gerði það mikið þegar 
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ég var að kenna í grunnskóla alveg gríðarlega sko, ... að allir hafi rétt á því að vera eins og þeir 

eru“. Jóhanna reynir að valdefla vinkonur sína og vill með því „koma þeim á [sitt] level ... því 

[henni] finnst að allir eigi að gefa skít í þetta“.  

Melkorka hefur sterkar skoðanir á útlitsöflunum og tjáir sig óhikað um þær, bæði í 

samskiptum og á samfélagsmiðlum. Það hafi þau áhrif að fólk „nennir ekki í samræðurnar“ eða 

finnst þær óþægilegar. Konurnar eiga það sameiginlegt að nota eigin þekkingu og reynslu um 

útlitsvæntingar til að miðla til annarra. Með því reyna þær að auka meðvitund fólks í kringum 

sig um útlitsöflin.  

Melkorka reynir einnig að afbygga eða draga úr neikvæðum áhrifum lýsingarorðsins feitur 

og nýtir kraft samfélagsmiðla þar sem hún setji fram stöðufærslur um að hún sé feit, eins og 

það sé „staðreynd ekki skoðun“. Hún segir: 

Ég er feit sem er bara staðreynd, ... ég er klár sem er staðreynd. Þegar ég fattaði 

að þetta er bara orð, ... að vera feitur er ekki skoðun, það er staðreynd ... Þegar 

þetta varð bara svona eitt af því sem þú mundir lýsa mér, ... alveg eins og þú ert 

með gleraugu, að þá var þetta ekki lengur einhver svona níð. ... Þá hætti orðið að 

hafa svona mikla meiningu.  
 

Melkorka reynir þannig að draga úr áhrifum eða afbaka gildishlaðna skilgreiningu 

lýsingarorðsins feitur. Samkvæmt henni er þetta lýsingarorð sem á ekki að fela í sér neitt 

neikvætt og það þurfi að gera fólk meðvitað um það. Þegar hún sjálf fór að nota lýsinguna 

„feitur“ án gildishlaðinnar merkingar þá hafði orðið minni áhrif. En með stöðufærslum, þar 

sem hún brýtur upp lýsingarorðið feitur, og í umræðu við vini um útlitsvæntingar er hún að 

ögra ríkjandi orðræðu. Valdeflinguna, sem byggir á þekkingu og reynslu, notar hún til að reyna 

að hafa áhrif á aðra. 

Ingibjörg tók meðvitaða ákvörðun þegar hún bætti á sig 30 kílóum að klæða sig nákvæmlega 

eins og hún vildi og sérstaklega þröngt. Hún hafði og hefur ánægju af því að ögra. Hún segir:  

Ég keypti mér einhvern sundbol sem mér fannst alveg ótrúlega flottur og það var 

svona gat pínu á milli brjóstanna ... og ég keypti hann meira að segja þegar ég var 

... svona mikil í holdum og mér fannst ég samt alveg bjútílisious9 í honum, en er ég 

                                                      
9 Bjútílisious ætti í raun að vera skrifað beauty með endingunni lisious, þó svo orðið sjálft sé ekki til. En 

persónulega fannst rannskanda fallegra að hafa það skrifað nákvæmlega eins og það var sagt. Í raun er þetta orð 
áþekkt gorgeous eða delicious en Ingibjörg er að leggja áherslu á að líkami hennar er í raun bæði fallegur og 
girnilegur. 
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þá að sýna of mikið? ... Fyrir konur sem eru meiri um sig, þær mega sýna minna ... 

maður finnur það alveg, þess vegna er rosagott að ögra.  
 

Með þessum gjörningi sínum má segja að Ingibjörg hafi „komið út úr skápnum“ sem feit stolt 

kona, hún lætur ekki aðra segja sér hvernig hún á að vera. Hún er vísvitandi að ögra og taka 

sér pláss en með því sýnir hún mikið sjálfsöryggi.  

Jóhanna segist gefa „skít í“ útlitsvæntingar og finnst fjölbreytni eigi að ráða ríkjum. Henni 

finnst að fólk eigi að fá að klæða sig og vera nákvæmlega eins og það vill, hvort sem það er 

feitt eða grannt. Hún segir föt ekkert hönnuð „bara fyrir mjóar manneskjur“ og ef hún vill vera 

í magabol með sinn maga þá geri hún það og sé ekkert að spá í hvað öðrum finnst. Ef henni 

finnst hún flott þá nægir það henni. Jóhanna hefur einnig fengið neikvæð viðbrögð og verið 

gagnrýnd fyrir það hvernig hún klæði sig en hún segir gagnrýnina „[fara] inn um eyrað og út 

um hitt“. Hún sýnir hugrekki með því að standa gegn og ögra víðteknum hugmyndum en hún 

fær líka viðbrögð við þeirri hegðun sinni. Það sýnir styrkleika síunnar hvernig hún dregur úr 

áhrifum athugasemda og utanaðkomandi áreitis. Jóhanna virðist sjálfstæður gerandi og lætur 

sig engu varða hvað af henni er ætlast í tengslum við útlit. 

Ingibjörg hefur róttækar femínískar skoðanir og umgengni hennar við femíníska aktivísta, 

sem eru „mikið bara fokkoff fokkjú“ við „fegurðariðnaðinn“, höfðu mikil áhrif á hugmyndir 

hennar. Hún segist hafa ögrað með því að hafa farið alveg í hina áttina. Hún segir:  

Ég rakaði lappirnar þegar ég vildi gera það, ... var með hár undir höndunum ef mig 

langaði að vera með hár undir höndnum. ... Ég var stundum að leika mér að 

maskara á mig ... yfirvaraskegg í staðinn fyrir að setja maskara á augun, að setja 

maskara á efri varirnar. ... Ég byrjaði mjög ung að fá hérna svona ... þykk hár á 

hökuna og svona svört, stundum hætti [ég] að plokka þau. Ég lék mér að 

krossdressa.  
 

Femínísk hugmyndafræði gaf Ingibjörgu sjálfsöryggi og kjark til að ögra ráðandi hugmyndum 

um útlit. Hún lék sér að því að ögra og þandi mörkin um hvað það fæli í sér að vera kona. Hún 

var í sjálfsleit og prófaði sig í raun áfram hömlulaust. Hún segist þó á endanum hafa fundið sig 

sem konu þar sem hún sé félagsmótuð þannig en það þýði ekki að hún þurfi að gangast við 

ákveðnum lögmálum fegurðar. 

Á meðan sumar ögruðu með, til dæmis, klæðaburði þá ögruðu tveir viðmælenda 

staðalmynd hins granna kvenlíkama með birtingu mynda af nöktum líkömum sínum. Í báðum 
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tilfellum var um að ræða myndir þar sem hvorki sást í brjóst né kynfæri en holdið sást þó vel 

og truflaði marga. Markmið þeirra beggja var að ögra ríkjandi viðhorfi og sýna breytileika 

fegurðar. Viðbrögðin í báðum tilfellum voru samfélagsleg umbylting. Mynd annarrar þeirra var 

notuð sem auglýsing til að sýna fram á að allir gætu stundað heilsurækt óháð holdafari. Hún 

segir: „Það var svo merkilegt að myndin mín var langminnst sýnd af því að ... ég held að 

[eigandinn] hafi fljótt áttað sig á því að þetta truflaði“. Fólki fannst óviðeigandi að „sýna 

einhvern svona rosafeitan ... þú veist er þetta ekki heilsurækt? Er ekki gert ráð fyrir að fólk eigi 

að vera mjótt?“ og fólk upplifði að með myndinni væri verið að samþykkja slíkt vaxtarlag. 

Hennar nánasta umhverfi brást heldur ekki vel við þessum gjörningi hennar. 

Mynd hins viðmælandans birtist á samfélagsmiðlum ásamt texta um mikilvægi þess að 

elska líkama sinn nákvæmlega eins og hann væri. Hún lýsir viðbrögðum þannig að síminn hafi 

nánast brunnið yfir og fréttamiðlar settu sig í samband við hana. Myndin fékk fullt af 

kvörtunum inni á Fésbókinni en hún hafi ekki verið fjarlægð af stjórnendum vefsíðunnar vegna 

þess hversu boðskapurinn var fallegur. Myndin vakti frekar jákvæð viðbrögð og margir settu í 

samband við hana og vildu vita hvernig hún hafi öðlast jákvæða líkamsmynd þrátt fyrir að vera 

í ofþyngd. Neikvæð viðbrögð komu líka fram og sumir hneyksluðust á uppátækinu, það hafi 

meðal annars fækkað í vinahópnum hennar á Fésbókinni. Hún var auk þess spurð af hverju 

hún væri í líkamsrækt eða væri að mála sig fyrst hún væri svona ánægð með sig. Hún þurfti því 

að réttlæta ástundum líkamsræktar út frá sjónarmiðum um lýðheilsu. Þetta sýnir mögulega 

fram á hvað fólk er fast í að tengja saman líkamsrækt við útlit en ekki heilbrigði. Henni er mjög 

umhugað að koma boðskap sínum á framfæri sem byggir á líkamsást óháð holdafari og ætlar 

að berjast fyrir því með ýmis konar fræðslu. Það þarf sjálfstraust og kjark til að berskjalda 

líkama sinn með slíkri myndbirtingu. Þessar tvær konur eru báðar að brjóta upp félagslega 

viðurkennd viðmið, með slíkum myndbirtingum, og uppskera mikinn titring. Það þarf hugrekki 

til „að koma út“ sem feit stolt kona og takast á við afleiðingarnar (sjá Saguy og Ward, 2011). 

Með ögrun eru þær að sýna mótstöðu gagnvart ríkjandi útlitsöflum sem gefur vísbendingar 

um aukið félagslegt vald yfir eigin líkama.  

Ögranir kvennanna fela í sér ákveðna mótstöðu gagnvart ráðandi öflum útlitsmenningar. 

Þær ögra staðalmyndinni með því að benda öðrum á hversu óraunhæf hún er. Þær ögra með 

því að láta engan segja sér hvernig þær eigi að vera. Þær ögra með afbökunum, klæðaburði og 

myndbirtingu nakins feitlagins kvenlíkama. Þannig eru þær að vekja aðra til meðvitundar um 
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að það sé í lagi að vera öðruvísi og styður við hugmyndir fræðimanna um jákvæð áhrif 

valdeflingar (Alberti, o. fl., 1999; Collins, 2000; Tisdell, 1998). 

Meðvitund, upplýsing og fræðsla um alls konar líkama er ómissandi til þess að auka jafnrétti 

og þar með margbreytileika allra kvenlíkama. Konurnar eru allar sammála um að það þurfi að 

brjóta upp fegurðarímynd kvenna og gefa fjölbreytileikanum meira vægi. Fyrirmyndir eigi að 

vera alls konar, líkt og fólk er alls konar. Auði finnst mikilvægt að sá fjölbreytileiki líkamsgerða 

sem er ríkjandi almennt, endurspeglist alls staðar með jákvæðara móti. Fólk er ekki steypt í 

sama mótið og fjölmiðlar þyrftu sérstaklega að taka meira tillit til þess, hvort sem er í 

auglýsingum, bíómyndum eða á öðrum vettvangi. Eins var það einkennandi að konunum finnst 

mikilvægt að fólk hætti að vera svona upptekið af bæði útliti og holdafari fólks almennt.  

Bríeti finnst sorglegt hvað fólk hefur „mikinn frítíma til þess að velta sér upp úr útliti 

annarra“. Aðrar segja það nauðsyn að brýna fyrir bæði fullorðnum og börnum að líkamsgerð 

fólks er ólík og allar líkamsgerðir eiga rétt á sér. Guðrún skrifar: 

Baráttan má líka felast í því að hver kona finni sína leið til að líða vel með sjálfa sig 

og að hún finni út úr því án þess að vera menguð af stýringu fjölmiðla og 

samfélagsmiðla. Að ákjósanlegu útliti verði útrýmt upp að því marki sem það er og 

að engin kona eigi að finna sig knúna til að breyta líkama sínum með aðgerðum 

eða öðrum öfgafullum aðferðum til að fá viðurkenningu sjálfrar sín eða annarra.  
 

Þannig eigi allar konur rétt á að finna sína leið óháð ríkjandi hugmyndum um hvernig hún 

eigi að vera. Þetta væru þýðingarmikil skref í jafnréttisbaráttu, þar alls konar líkamsgerðir eru 

viðurkenndar og styður einnig við femínískar hugmyndir um að upplýsing og meðvitund þurfi 

til að valdeflast (Dionne, o. fl., 1995; Peterson, o. fl., 2006; Piran, 2001; Wolf, 1991/2002). 

4.4 Áhrif á breytt viðhorf til útlitsmenningar  

Konurnar höfðu áður skilgreint sig að einhverju leyti út frá ríkjandi útlitsvæntingum. Það hafði 

neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir allflestar. Einhvers staðar á lífsleiðinni átti sér stað 

viðhorfsbreyting sem hafði þau áhrif að útlitsöflin höfðu minna vægi. Allir viðmælendurnir 

nefna einhverjar aðstæður þar sem líf þeirra tók stakkaskiptum. Það er margt sameiginlegt 

sem einkennir konurnar þegar kemur að viðhorfsbreytingu til útlitsafla en alltaf var um samspil 

einhverja þátta að ræða. Það einkennir allflestar konurnar að það þurfti einhverja atburði, 

jákvæða eða neikvæða, sem breyttu viðhorfi þeirra og hegðun gagnvart útlitsöflunum.  
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4.4.1 Erfið lífsreynsla 

Erfið lífsreynsla getur haft afleiðingar í för með sér. Fjórir viðmælenda segja erfiða lífsreynslu 

hafa orðið til þess að þeir fóru að endurmeta líf sitt en aðrir viðmælendur ræddu ekki áföll í 

því samhengi. Bergþóra varð fyrir því að missa fóstur eftir rúmlega hálfa meðgöngu. Það varð 

til þess að hún tók sig í mikla sjálfsskoðun. Hún hafði svo sem verið í sjálfskoðun en við þennan 

atburð varð algjör viðsnúningur. Hún segir: 

Það var í rauninni ekkert fyrr en núna vorið tvöþúsund og fimmtán sem ég virkilega 

varð alveg ... hundrað prósent ánægð með sjálfan mig. Ég fór að líta á alla hluti svo 

allt öðruvísi, ... æji mér finnst svo sérstaklega eftir að Beauty Tips10 hópurinn kom 

þá finnst mér svo mikið um bara ... útlit, útlit, útlit, útlit. Eins og það sé það eina 

sem skiptir, ég nenni ekki að lifa þannig að ég þurfi að pæla í því alla daga ... þú 

veist hvað ég er þung eða í hvaða buxnastærð ég er ... mig langar að eyða lífinu í 

eitthvað annað, ... það á að vera skemmtilegt og ég nenni ekki að eyða því í 

áhyggjur af útlitinu endalaust, af því að við eigum einn líkama.  
 

Áfallið sem Bergþóra upplifir gerir það að verkum að hún verður víðsýnni og sér fleira skiptir 

máli sem hefur meðal annars þau áhrif að útlitið fer neðar á hennar forgangsröðunarlista. 

Margir samverkandi þættir gerðu það að verkum að útlitsvæntingar skiptu Þóru minna máli 

en áður. Eitt áfallið í kjölfar annars varð til þess að hún fór að endurmeta og endurskilgreina 

allt í kringum sig, þar á meðal eigin kröfur um útlit. Erfið lífsreynsla setur sitt mark á fólk en 

Þóra virtist með ákveðinni seiglu hafa náð að snúa því sér í hag. Bríet hafði líka upplifað 

ýmiskonar áföll sem settu sitt mark á hana. Hún segir: 

 Ég hef bara farið í gegnum ofboðslega mikið í lífinu á stuttum tíma og lífið gengur 

svo sannarlega ekki út á það að vera ógeðslega mjór, eða þú veist í ógeðslega 

flottum fötum eða eitthvað svoleiðis. ... Því að þegar við förum yfir móðuna miklu 

þá tökum við ekkert af þessu með okkur, ... þetta verður allt eftir hérna þannig að 

ég ætla frekar að reyna að vera bara svolítið hamingjusöm heldur en að eyða öllum 

mínum tíma og fjármunum í eitthvað svona. ... Mér finnst það bara bull.  
 

Bríet er meðvituð um að lífið sjálft sé meira virði en krafan um ákveðið útlit. Að lifa lífi sem 

snúist um að þóknast viðmiðum sé auk þess innantómt, það skilur ekkert eftir sig. Auður varð 

fyrir því að missa nákominn einstakling og á þeim tímapunkti dó eitthvað innra með henni. 

Hún segir: „Þá einhvern veginn hafði þetta svo lítið pláss þá ýttist þetta aðeins út. ... Þetta var 

                                                      
10 Beauty Tips er hópur á Fésbókinni sem gefur konum meðal annars leiðbeiningar um hvernig þær geti haldið 

sér bæði fallegum og unglegum (Facebook, e.d.-e). 
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ekki svona í brennidepli alltaf ... en þú veist eins þetta var alltaf til staðar að einhverju leyti, en 

ekki samt svona mikið“. Auður fór meðvitað að reyna að breyta hugmyndum sínum í garð 

útlitskrafna með auknum þroska sem varð í kjölfar áfallsins. Hana langaði að hreyfa sig á 

forsendum heilbrigðis, en ekki til að þóknast einhverju viðmiði. Hún vill meina að með 

þroskanum hafi það síast inn að það sé „ekkert það mikilvægasta í lífinu … að líta ákveðið út“. 

 Erfið lífsreynslan kallaði fram viðhorfsbreytingar hjá þessum konum, þar sem þær meðal 

annars áttuðu sig á að útlitið væri ekki það mikilvægasta í lífinu. Áföllin vöktu þær og í kjölfarið 

urðu þær meðvitaðri um hvaða hlutir væru þýðingarmeiri en aðrir. Það má því ætla að það 

hafi valdeflt þær að takast á við erfiðar uppákomur lífs síns, þar sem þær urðu reynslunni ríkari 

fyrir vikið.  

4.4.2 Þolmörk 

Það eru yfirleitt alltaf einhver mörk, eitthvað sem stoppar fólk af og það þolir ekki meira. Þrír 

viðmælenda töluðu um að hafa gjörsamlega gengið fram af sér þegar kom að útlitsvæntingum 

en aðrir viðmælendur komu ekki inn á að hafa fundið fyrir ákveðnum þolmörkum.  

Melkorka gekk í gegnum miklar líkamlegar afleiðingar sökum þess að hafa grennst hratt og 

mikið og uppskar mikil veikindi í kjölfarið. Henni ofbauð viðbrögð samfélagsins við 

líkamsbreytingum sínum. Upp frá því byrjuðu viðhorf hennar að breytast til útlitsmenningar 

og eigin líkama. Melkorka segir:  

Ég held að það í rauninni hafi breytt svolítið miklu að í fyrsta skipti ... frá því ég man 

eftir mér hefur draumur minn verið að vera mjó, og það er ekkert mjög langt síðan 

að hann svona feidaði út. Núna er ég bara ... er draumurinn að verða heilbrigður. 

... Mér fannst það einhvern veginn svona vendipunktur einhvers staðar, þegar ég 

var til í að vera frekar heilbrigð heldur en mjó.  
 

Áreiti fólks og afskiptasemi af útliti Melkorku var búið að vera yfirþyrmandi allt hennar líf, hún 

fékk nóg af því að aðrir væru að skipta sér af hennar líkama. Hún sagði stopp, hún ákvað að 

einbeita sér frekar að heilbrigði en útliti. Hún er síður upptekin af skoðunum annarra gagnvart 

eigin líkama og finnst engum koma við hvernig líkami hennar er, enda er hann hennar eign. 

Þóra var á barmi taugaáfalls vegna ýmissa áfalla. Hún hafði verið á yfirkeyrslu allt sitt líf og 

allur hennar aukatími og orka hafði farið í að halda úti ákveðnu útliti. Hún segir sig hafa verið 

innantóma „en ógeðslega flott í einhverjum gallabuxum og háhæluðum skóm og þröngri 

skyrtu á djamminu, ... ógeðslega flott í smátíma ... hvað gerist eftir tíu ár?“. Þóra var orðin svo 
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niðursokkin í að þóknast útlitskröfum að þegar hún loksins leit upp, sem gerðist eftir meðferð 

hjá sálfræðing, þá sá hún hverju hún var að missa af. Öll áföllin sem hún hafði orðið fyrir gerðu 

það að verkum að hún gat ekki meir. Hún þandi sín þolmörk, útlitið var ekki þess virði. Hún 

þurfti utanaðkomandi hjálp til þess að sjá fleiri möguleika. Hallgerður var einnig búin að þræla 

sér út í líkamsrækt en þegar hún byrjaði að kasta upp, þá klingdu fyrst aðvörunarbjöllurnar. 

Frænkur hennar höfðu glímt við alvarlega átröskun og sú umræða hafði farið hátt í 

fjölskyldunni. En hún segist hafa verið orðin „algjörlega firrt einhvern veginn“. Hún var svo 

upptekin af eigin útliti að hún var í litlum tengslum við sig sjálfa. Þegar hún byrjaði svo að kasta 

upp, sem hún vissi vel að væri alvarlegt, þá stoppaði hún. Þetta var leið sem henni þóknaðist 

ekki, það voru hennar þolmörk. 

Þessar konur eiga það sameiginlegt að hafa allar gengið fram af sér í að gangast við 

útlitsöflunum. Þær komu allar við eitthvað þak, eitthvað sem sagði þeim að hægja á sér eða 

stoppa. Með þrautseigju og gagnrýni á þann veruleika sem þær voru búnar að tileinka sér má 

segja að þær hafi séð nýtt ljós. Þáttur gagnrýni virðist vera veigamikill þegar kemur að upplifun 

útlitsvæntinga hjá öllum viðmælendunum. 

4.4.3 Öflugt stuðningsnet 

Bæði þrautseigja kvennanna og nákominna ættingja eða vina gat haft vægi þegar kom að 

breyttri líkamsupplifun. Allflestir viðmælendur eiga það sameiginlegt að hafa sterkt félagslegt 

bakland, bæði núna eða áður. Bakland þeirra virðist hafa ýtt undir jákvæða líkamsupplifun 

þeirra með hrósi, stuðningi og/eða vinsamlegum ábendingum.  

Það varð enginn áberandi viðsnúningur í viðhorfum Guðrúnar gagnvart útlitsvæntingum 

sem hún hugleiddi lítið sem ekkert og upplifði aðeins stutta tímabundna líkamsóánægju. Hún 

tileinkaði sér snemma jákvæða líkamsmynd og segir gott samband við móðir sína hafa mótað 

sig. Móðir hennar hafi verið afar jarðbundin kona sem var óspör á hrósin. Hún hafi aldrei 

þröngvað henni í ákveðnar áttir heldur gefið henni svigrúm til að átta sig sjálf á lífinu . Guðrún 

vill meina að viðhorf móður hennar til lífsins hafi smitast yfir á hana sjálfa. Hún telur jákvæða 

styrkingu einnig felast í sterkum kjarna sínum en hún sæki í fólk sem er á áþekkum stað og hún 

sjálf og deilir svipuðum viðhorfum. Sterkt stuðningsnet Guðrúnar hjálpar henni að halda 

einbeitingu á þeim hlutum sem eru mikilvægari en ákveðið útlit. 
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Fleiri konur sögðust hafa átt sterka einstaklinga að bakhjörlum sem gerðu þær bæði 

meðvitaðri um útlitsöflin og stöðu sína gagnvart þeim öflum. Tveir viðmælendur sögðu báðir 

nákominn aðila hafa hrist upp í þeim og gert þá meðvitaðri um óraunhæfar útlitskröfur. Bríet 

veit ekki hvar hún væri án vinkonu sinnar sem hafi stoppað hana af í „megrunarbullinu“ og 

vinir Ingibjargar veittu henni sjálfsstyrkingu og höfðu mikil áhrif á hvernig hún fór að taka sér 

meira pláss sem kona. Hallgerður segist hafa fengið sína sálfræðiaðstoð í gegnum jafningjahóp 

sem veitti henni mikinn stuðning og hvatningu. Þessi dæmi gefa vísbendingar um að með því 

að benda öðrum á óraunhæfar kröfur þeirra þá geti það leitt til þess aukin meðvitund eigi sér 

stað hjá þeim einstaklingum.  

Vigdís segir það hafa haft áhrif að eignast kærasta, þá fór henni að vera „einhvern veginn 

bara alveg sama“. Það má því ætla að útlitið hafi skipt hana meira máli á meðan hún var 

einhleyp. Tvær aðrar segja eiginmenn sína ekki upptekna af útliti þeirra og þær telja báðar að 

það hafi jákvæðari áhrif á eigin líkamsupplifun. Þeim virðist þannig umhugað um hvað þeim 

sjálfum finnist um sig þannig að þá má varlega ætla að ef eiginmennirnir væru með 

útlitsvæntingar á þær, þá gætu þær upplifað sig óöruggari með eigið útlit. Guðrún kemur hins 

vegar með þveröfuga sýn, en Vigdís, þar sem hún segir þær vinkonur sem áttu kærasta hafa 

verið mjög uppteknar af útliti sínu. Hún vill meina að kærastalaus yngri ár hafi hjálpað henni 

til að mynda sína eigin sýn á útlitsvæntingar. Orð Guðrúnar gefa í skyn að karlkynsvæntingar 

geti skipt máli og með því að hafa verið laus við slíkt áreiti hafi hún náð að mynda sér eigin 

skoðanir á útliti, óháðari væntingum karlmanna. 

Allar þessar konur eiga, og áttu, einhvern að sem styður þær og sýnir þeim að lífið er meira 

en líkami. Hvort sem stuðningurinn kemur frá mæðrum, eiginmönnum eða vinum þá opnar 

slíkt stuðningsnet fyrir þeim aðra möguleika og hjálpar þeim að halda einbeitingu gagnvart 

þáttum sem hafa meira vægi en útlit. 

4.4.3.1 Sjálfsvinna 

Nútímasamfélög einkennast af sjálfsleit fólks sem er að leita að besta möguleikanum til að 

þóknast bæði innri og ytri birtingarmynd sjálfsins. Af þeim sökum er hvers konar 

sérfræðiaðstoð afar aðgengileg sem styður við fólk í þeirri leit (Giddens, 1991). Fimm 

viðmælenda fengu aðstoð hjá fagaðila þar sem sérstaklega var unnið með líkamsmynd hjá 

tveimur þeirra. Allar konurnar eiga það sameiginlegt að hafa fengið ákveðin verkfæri, ákveðna 

aðferðafræði, sem þær lærðu að tileinka sér og hjálpaði þeim til að styrkja líkamsmyndina. 
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Þóra fékk áfallahjálp hjá sálfræðing vegna atviks sem kom upp á vinnunni. Hún segir það 

hafa hjálpað henni að hægja á sér og í kjölfarið fór hún að endurskoða ýmislegt í lífi sínu, þar 

á meðal eigin útlitskröfur. Slæm líkamsmynd Jóhönnu takmarkaði lífsgæði hennar, sérstaklega 

í grunnskóla. Henni var útveguð aðstoð þar sem hún lærði að takast á við neikvæðar hugsanir 

sem sóttu á hana gagnvart líkamanum. Hún segir jákvæðnislistann, sem samanstóð af því að 

finna allt það jákvæða í fari sínu og einblína á það, hafa hjálpað sér. Ingibjörg fékk aðstoð þegar 

hún var 16 ára þar sem unnið var sérstaklega með sjálfsstyrkingu. Hún segir:  

Ég [var] látin tala við hina röddina í mér sem ... var að gagnrýna mig og það 

algjörlega hafði svo mikil áhrif á mig. Þá hafði ég verið í einhverri unglingaástarsorg 

og ... þú veist höfnunin var út af því að ég leit svona út og hinar stelpurnar voru 

sætari og ég fór í óöryggiskast. Og ég talaði við þessa rödd ... sem var að segja við 

mig að ég væri ekki nógu og góð og bara negldi þessa rödd niður, og ég fékk bara 

æfingu í því, að ef þessar gagnrýnisraddir koma hvernig þú átt að tækla þær ... Það 

hafði mikil áhrif og þá segir það bara aftur að sjálfsvinna er svo rosalega mikilvæg, 

þegar það er svona mikil árás á kvenlíkamann.  
 

Bergþóra leitaði sér aðstoðar vegna prófkvíða. Hún tileinkaði sömu hugmyndir og 

aðferðafræði til að styrkja líkamsmynd sína. Hún segir:  

Hvað er það versta sem gæti gerst ef þú ert tíu kílóum þyngri en manneskjan sem 

situr við hliðina á þér? ... Þú veist þú ert ekki að fara að deyja [hlær aðeins], ... þá 

svona fór maður að hugsa bara jáááá... ekkert.  
 

Sjálfsvinnan vakti þær upp, gerði þær meðvitaðar og sýndi þeim öllum að fleiri mögulegar 

væru til staðar en að þóknast útlitslögmálunum. Nánast allar þær konur sem leituðu sér 

aðstoðar fengu verkfæri eða aðferðafræðilega tækni sem varð þeim að liði við að læra að elska 

líkama sinn meira, eins og með umhyggju fyrir honum og fallegum hugsunum. Allar eiga 

konurnar það sameiginlegt að þær lærðu smám saman að sættast við sinn eigin líkama og láta 

síður „ófullkomleikann“ trufla sig.  

4.4.3.2 Menntun 

Menntun, eins og sjálfsvinna, getur gert fólk víðsýnna (Tisdell, 2008; 1998) en með aukinni 

víðsýni sérðu önnur og ný úrræði og átt, eftir atvikum, fleiri möguleika til að takast á við lífið 

hverju sinni. Af 11 viðmælendum hafa átta annað hvort lokið háskólaprófi eða hafið 

háskólanám. Af þessum átta segja fimm námið hafi haft jákvæð áhrif á breytt viðhorf þeirra til 

útlitsvæntinga.  
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Tveir af viðmælendum hófu háskólanám á fullorðinsárum og segja þeir báðir það hafa haft 

mikil áhrif á viðhorfsbreytingu þeirra. Melkorka segir:  

Þó ég verði svona alltaf ... þá er það í lagi því ég er að gera mitt besta. ... Það er 

kannski bara minna pláss fyrir kjaftæði ... eftir að ég byrjaði í skólanum til dæmis, 

ég er að pæla í allt öðruvísi hlutum. Þetta skiptir miklu minna máli.  
 

Melkorka segir námið hafa gert það að verkum að tími hennar fari í aðra hluti en útlit. Það 

sama gerðist hjá Bríet. Hún segir árið sem hún byrjaði í námi hafa verið árið sem hún tók sjálfa 

sig í sátt og hún hafi ekki farið í alvarlegt niðurrif gagnvart eigin útliti síðan. Það hafi verið 

tilviljun ein að hún ákvað að henda sér í nám. Það hafi verið algjört „Hollywood móment“ innan 

fjölskyldunnar þegar hún byrjaði í háskólanum þar sem hún var sú fyrsta til að feta þann veg. 

Hún segir námið hafa haft jákvæð áhrif á sig. Bríet segir:  

Að fara í nám á sínum tíma þá breytist hugsunarhátturinn manns, því meira sem 

að [þú] lærir, því meira sem maður umgengst alls konar fólk, þá breytist hugsunin 

manns. Það er þannig og maður fer að hugsa á gagnrýninn hátt ... en ekki gleypa 

við öllu sem að er sagt við mann eða hvað maður sér, heldur fer að gagnrýna það 

sem er lagt á borð fyrir mann og það held ég að hafi gerst hjá mér. Þannig að mér 

finnst allt í lagi þú veist ... að líta út eins og ég geri.  
 

Bríet finnur að námið gerði hana gagnrýnni á allt í kringum sig, þar á meðal útlitsvæntingar. 

Eins hafi það haft áhrif að umgangast fólk sem var ekkert að spá í slíka hluti, fólk sem var á allt 

öðrum stað. Hún fann ákveðna samsömun með þeim félagslega hópi sem hún kynntist í 

skólanum. Bæði námið og félagslegt umhverfi hafði þannig jákvæð áhrif á viðhorfsbreytingu 

hennar. Hallgerður kynntist einnig mörgum innan háskólans sem veitti henni rými til að finna 

sig í og vera algjörlega hún sjálf. Hún segir:  

Þetta hætti ekkert, ég var alveg þú veist enn þá að pæla í hvernig ég liti út og svona 

… en samt fattaði ég að það væri enginn annar að pæla í því … Þannig að ég svona 

smátt og smátt hætti ... eða veitti því minni athygli.  
 

Bæði Bríet og Hallgerður verða fyrir jákvæðum áhrifum af fólkinu sem þær kynntust í 

skólanum. Þær öðluðust meira svigrúm gagnvart eigin útliti. Menntunin opnaði augu þeirra. 

Menntunin gerir þær víðsýnni og gagnrýnni á útlitsvæntingar. Hún beinir athygli þeirra að öðru 

sem varðar þær meiru en líkamlega útlitið. 
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4.4.4 Femínísk sjónarmið 

Femínísk hugmyndafræði, líkt og menntun, getur virkað sem ákveðin vörn eða sía gagnvart 

útlitsáreiti (Dionne, o. fl., 1995; Peterson, o. fl., 2006; Piran, 2001; Wolf, 1991/2002). Sex af 

viðmælendum segjast aðhyllast femínísk sjónarmið og meirihluti þeirra skilgreinir sig sem 

femínista. Slík hugmyndafræði virðist virka sem ákveðin vörn og dregur úr áhrifum 

útlitsmenningar. Aðrar konur aðhyllast ekki femínísk sjónarmið og eru sumar gagnrýnar á 

femínínista þar sem upplifunin þeirra sé sú að þeir gangi of langt og nefna meðal annars Free 

the nipple í því sambandi. Þrátt fyrir að tileinka sér ekki femíníska hugmyndafræði eru þær 

gagnrýnar á staðalmyndir, munurinn er kannski helst sá að þær sem tileinka sér femínísk fræði 

fara dýpra í vangaveltur um útlitsöflin. Annars er mismunandi hvernig konurnar kynntust og 

tileinkuðu sér femínísk viðhorf. Flestar þeirra kynntust femínisma í gegnum menntun, ein í 

gegnum náinn fjölskyldumeðlim og önnur í gegnum fjölmiðla. 

Ingibjörg upplifir femínisma bæði sem „gjöf“ og „hollt fæði“. Á fyrri hluta framhaldsskólaára 

sinna upplifði hún sig hálf utanveltu en ákveðinn kennari hafði mikil áhrif á hana. Hún segir:  

Hún sýnir okkur alls konar myndir um hvernig svona vestrænar versus aðrar konur 

í öðrum heimshlutum ... Þú veist er eitthvað ... til sem er rétt eða rangt, bara láta 

okkur hugsa og það verður svona, það kviknar bara í mér, já þarna kom ljósaperan.  
 

Eftir því sem Ingibjörg kafaði dýpra í femínísk fræði því upplýstari og gagnrýnni varð hún á 

útlitsöflin. Hún drakk í sig lesefni sem sagði henni að hún þyrfti ekki að vera eins og samfélagið 

ætlaðist til og hún fór að haga sér samkvæmt því. Hún fór í framhaldinu að sækja í fólk á sömu 

bylgjulengd sem styrkti hugmyndir hennar enn frekar og gerði hana róttækari í hegðun sinni 

gagnvart ríkjandi væntingum. 

Hallgerður kynntist femínisma á sínum háskólaárum og segir bæði femínískar hugmyndir 

og femíníska vini sína hafa haft djúpstæð áhrif á sig. Þá hafi hún byrjað að pæla í 

utanaðkomandi þáttum og áhrifum þeirra á sig, en til að byrja með fór hún að velta fyrir sér 

litlu hlutunum. Hallgerður segir:  

Ég hætti að lita á mér hárið og hérna ... og fattaði að minn eigin háralitur sem ég 

hafði ekki séð síðan ég var ellefu ára var bara fínn og ég hætti öllu svona sem ég 

hefði aldrei hætt áður … Og mér fannst ég bara miklu fínni einhvern veginn.  
 

Femíníska samsömunin, sérstaklega við hópinn, gaf Hallgerði svigrúm til að fara óháðari leiðir 

með útlit sitt. Það er í samræmi við niðurstöður Grogan (2010) um að félagslegt auðkenni eða 
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samsömun við ákveðinn hóp getur haft jákvæð áhrif á líkamsmynd. Guðrún kynntist einnig 

femínisma í háskólanum og fór í framhaldinu að starfa með öflugum femínískum konum sem 

hjálpaði henni til að efla nokkuð jákvæða líkamsmynd hennar. Hún segist vel hafa fundið sig 

við þessar pælingar og segir: „Þá kannski styrkist maður einmitt enn þá meira í því að finnast 

eitthvað svona vera einmitt eðlilegt ... að fá að vera bara ... eins og þú ert í eigin skinni“. 

Félagsleg samsömun við fólk sem er ekki upptekið af því að uppfylla ákveðnar væntingar virðist 

hafa áhrif í að styrkja skoðanir Guðrúnar enn frekar. Annars eiga Guðrún, Ingibjörg og 

Hallgerður allar það sameiginlegt, að finna sig vel innan femínískra hópa og að verð öruggari 

með að mynda sér eigin skoðanir á fegurð.  

Jóhanna segir eldri systur sína hafa bjargað sér frá stöðugu niðurrifi gagnvart líkama sínum. 

Systir hennar var femínisti með afar sterkar skoðanir á útlitsöflunum sem hún sjálf smitaðist 

af. Systir hennar opnaði augu hennar fyrir öðrum möguleikum. Í framhaldinu fór hún að verða 

meðvituð um hvernig samfélagið mótar það hvernig hún ætti að vera. Jóhanna segir:  

Þetta er þinn líkami og þú ræður algjörlega hvað þú gerir. Ef þú vilt vera feit þá 

bara gerir þú það, ef þú vilt vera mjó þá gerir þú það ... ef þú vilt vera með stór læri 

eða þú veist. ... Ég bara byrjaði allt í einu að sjá að þessi hugmynd sem samfélagið 

... það er mjög röng hugmynd. Ef þú vilt vera svona mjó, þú veist þú ert með þetta 

inn í þér hvernig ... þig langar að líta út.  
 

Allar þær konur sem kenna sig við femínisma valdefldust á einhvern hátt, þær urðu 

gagnrýnni á útlitsmenningu og félagslegt vald þeirra yfir eigin líkama jókst.  

4.4.4.1 „Ég má samt vera með varalit“ 

Hvenær er verið að gangast við útlitsöflum og hvenær ekki? Hvernig hefur valdið áhrif? Hvernig 

get ég mótað mér mína eigin leið? Þetta eru vangaveltur þeirra kvenna sem skilgreina sig sem 

femínista.  

Sumar þeirra eiga það til að upplifa ákveðna togstreitu. Tvær líktu því við hálfgerða hræsni, 

þar sem þær hafi ákveðnar skoðanir á útlitsmenningu en gangist samt við henni á einhvern 

hátt. Þessa upplifun mætti vel tengja hugmyndum Foucault (1980) og Butler (1990) um vald 

skilgreininga eða flokkunar yfir konunum sem þýðir að ef kona skilgreinir sig sem femínista þá 

gæti hún upplifað sig þurfa að hafna öllu sem viðkemur útlitsmenningu, þar sem margir 

femínistar tali gegn henni. Þær sem upplifðu slíka togstreitu voru meðvitaðar um vald slíkra 

skilgreininga sem gerði þeim kleift að móta sér sína eigin leið, óháðari nokkru valdi. Það 
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hvernig konurnar eiga í innri togstreitu er í samræmi við niðurstöður Rubin og félaga (2004, 

35) um togstreitu þess efnis að „góðir femínistar“ eigi ekki að vera uppteknir af eigin útliti. 

Ingibjörg lýsir vel þessari togstreitu. Hún segir:  

Það mótast mikið af mótsögnum í þessu eins og þú ferð alltaf í hringi. Þetta má, 

þetta má ekki, þetta má, þetta má ekki. Er ég að taka taka þátt núna í 

fegurðariðnaðinum? Nú er ég öskrandi að segja ... fegurðariðnaðurinn gefur skít í 

margbreytileika kvenna ... en síðan tek ég þátt líka í því með að maskara mig ... En 

ef maður er meðvitaður um að þú ert ekki að stjórnast ... af þessum 

fegurðariðnaði, það er allt annað en ef þú ert með árás á líkamann þinn.  
 

Ingibjörg er mjög meðvituð um að valdið og fordómarnir komi alls staðar frá, hvort sem hún 

er femínisti eða sú sem fylgir viðmiðum. Hún upplifi það sem „hluta af því að vera kona“. Hún 

kjósi að velja leið sem skaðar hvorki líkama hennar né sál. Það skaði hana ekki að setja á sig 

maskara. 

Það getur einnig valdið Auði hugarangri hvar mörkin eigi að vera þegar kemur að því að 

gangast við útlitsöflum, sérstaklega þegar hún sé meðvituð um valdið sem ríkjandi 

útlitsmenning hefur yfir konum. Hún segir þessar gömlu hugmyndir trufla sig og hún hafi 

stundum áhyggjur af að hún sé að „svíkja lit“. Hún segir:  

Mér finnst gaman að farða mig þú veist mér finnst gaman að fá einhver ... samt er 

ég ekki endilega að leita eftir feedback, bara gera sig fína, ... ókei en set þau mörk 

að það gangi ekki gegn minni heilsu ... Þú veist á ég að afmá allt svona útlitslega 

eða hugsa þetta bara sem hluta af einhverju sem er gamalt, einhverjum svona 

menningararfi. Hvað gerir konu að konu? 
 

 Auður, líkt og Ingibjörg, setur línuna eða mörkin við það að stefna heilsu sinni ekki í voða þegar 

kemur að því að gangast við útlitkröfum. Ingibjörgu finnst gaman að vera „kynþokkafull“ og 

það skaði hana ekki. Auði finnst gaman að farða sig og það skaðar hana ekki. Þær séu þannig 

að finna leið þar sem þær geti verið sjálfstæðir gerendur í sjálfstjáningu sinni, óháðari nokkru 

valdi.  

Hallgerður er meðvituð um valdið sem felst í skilgreiningum en segist ekki láta það 

hafa nein áhrif á sig. Hún segir: 

Ef þú elst upp með þessa hugmynd um vald og ég bara ... samþykki það ekki að 

það sé einhver sem að ákveður það hvernig mér eigi að líða ... og hvað ég eigi að 

gera. Þannig að ég held að ... það sem ég er í dag ... af því að ég aðhyllist ... 

femíníska hugmyndafræði eða eitthvað, að ég eigi að líta út einhvern veginn 
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öðruvísi af því að það er bara annað vald ... Það að ég segi að ég sé femínisti en 

mæti svo með varalit í afmæli ... og þurfi að fá eitthvað yfirdrull yfir það skilurðu 

þú veist ég neita því líka ... Þannig að valdið kemur alveg úr mörgum áttum.  
 

Hallgerður er meðvituð um að valdið komi alls staðar frá, það koma væntingar úr öllum áttum. 

Það að hún skilgreini sig sem femínista getur kallað á öðruvísi væntingar. Það virðist þannig 

geta verið ströggl að skilgreina sig innan ákveðins hóps þar sem annað vald getur komið fram. 

En femínísk samsömun hjálpar Hallgerði til að vera meðvituð um valdið og gefur henni rými til 

að þróa með sér sínar eigin hugmyndir um hvernig hún vilji vera. Guðrún upplifir það að 

skilgreina sig sem femínista einmitt gefa henni meira frelsi til að móta sér nákvæmlega sína 

eigin skoðun. Hún segir:  

Ég vil bara ekki að neinn setji neina kröfu á mig neins staðar hvernig ég á að vera, 

ekki femínistar eða aðrir ... Þú veist mér finnst það einmitt að ég fái að vera eins 

og vil vera ... og ég hef haft tækifæri til þess að skapa mér og móta mér og mína 

eigin sýn á það og í alvörunni tekið ... ígrundaða ákvörðun ... þú veist um útlit um 

svo margt ... Já mér finnst það vera stóri parturinn ... mér finnst ekki að einhver, 

hvorki feðraveldi né annað eigi að segja eitthvað til um það ... hvernig ég geri 

hlutina. 
 

Þær konur sem skilgreina sig sem femínista eru meðvitaðar um allt umlykjandi vald. Slík 

meðvitund hjálpar þeim að taka vel ígrundaðar ákvarðanir um hvaða leið þær velji að fara með 

sitt útlit og þær þóknist þannig engum öðrum en sjálfum sér. Hvort sem konurnar eru 

femínistar, aðhyllist femínískar hugmyndir eða ekki þá hefur gerendahæfni þeirra og félagslegt 

vald yfir eigin líkama aukist töluvert frá því sem var.  

 

Útlitsvæntingar virðast vera allt um lykjandi, í hverjum krók og kima, þær eru nærumhverfinu, 

í samskiptum við aðra og eru sérstaklega áberandi í fjölmiðlum. Skilaboðin frá umhverfinu 

einkenndast af hugmyndum um bæði eftirsóknarverðan kvenlíkama og óeftirsóknarverðan. 

Konurnar gátu fundið menningarlegt og félagslegt gildi líkama síns, sérstaklega út frá holdafari 

sínu, þar sem grannur eða grennri líkami þeirra hlaut aðdáun samferðafólks en ekki sá feitari. 

Allir viðmælendur eiga það sameiginlegt að hafa á einhverjum tímapunktum í lífi sínu haft 

neikvæða líkamsupplifun og áttu sér einhverja sögu um að hafa reynt að umbreyta líkamanum 

til að þóknast ríkjandi viðmiðum, aðallega með aukinni hreyfingu eða með megrun. Skortur á 

gagnrýni í garð útlitskrafna og eigin ferlis í að gangast við væntingum var sameiginlegt einkenni 
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allra kvennanna á einhverjum tímapunktum. Það varð mikill umsnúningur hjá nánast öllum 

konunum sem sýnir sig í jákvæðari líkamsmynd, heilrækt og öflugri síu sem gerir það að 

verkum að ákveðið útlit fær minna vægi. Viðhorfsbreytingin sem olli slíkum viðsnúningi í 

afstöðu má rekja til jákvæðra og neikvæða atburða sem höfðu áhrif á breytt viðhorf og hegðun 

gagnvart útlitsöflunum.  

  



  

96 

 

5 Umræður 

5.1 Útlitsmenning 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur skýrt fram að konurnar upplifa grannan kvenlíkama 

eftirsóknarverðari en aðrar líkamsgerðir. Sá líkami virðist vera útlitsmiðjan og blasir alls staðar 

við á kostnað fjölbreytileikans, sérstaklega í fjölmiðlum (Budgeon, 2003; Brown og Dittmar, 

2005; Levine og Smolak, 1996; Levine og Harrison, 2009; Levine og Murnen, 2009; Malkin, o. 

fl., 1999; Rothblum, 1994; Urgesi, 2015). Grannur vöxtur er álitinn megineinkenni ríkjandi 

fegurðar, hjá konunum, en ákveðin lögun brjósta hefur auk þess vægi. Það er í samræmi annars 

vegar við niðurstöður rannsóknar Knauss og félaga (2007) um að grannur líkami sé talinn það 

eftirsóknarverðasta við kvenfegurð og hins vegar niðurstöður Millsted og Frith (2003) um 

mikilvægi „réttrar“ brjóstastærðar.  

Konurnar upplifa fjölmiðla nokkuð aðgangsharða í að koma skilaboðum áleiðis um bæði 

hvað sé eftirsóknarvert útlit kvenna og síður eftirsóknarvert. Ein konan lýsir ferlinu sem 

ákveðinni „forritun“ á því hvað er eftirsóknarvert við kvenfegurð. En samkvæmt fræðimönnum 

hafa fjölmiðlar mikið vægi í að koma „réttum“ upplýsingum til skila (Bordo, 1993; Budgeon, 

2003; Brown og Dittmar, 2005; Giddens, 1991; Levine og Smolak, 1996; Levine og Harrison, 

2009; Levine og Murnen, 2009; Malkin, Wornian og Chrisler, 1999; Rothblum, 1994; Urgesi, 

2015; Wolf, 1991/2002).  

Það virtust engin mörk gilda þegar kom að hispurslausri gagnrýni, afskiptasemi eða lofi á 

ólíka líkamsgerð kvenna. Grannur eða grennri líkamsvöxtur kvennanna hlaut einróma aðdáun 

samferðarfólks en svo var ekki um feitan eða feitari líkama. Það sýnir hversu mikið 

menningarlegt og félagslegt gildi grannur kvenlíkami hefur á kostnað þess feita (Bartky, 1988; 

Bordo, 1993; Cahnman, 1968; Coffey, 2015; Crandall, 1994; Saguy og Ward, 2011; Saguy og 

Gruys, 2010; Wolf, 1991/2002). Í sameiginlegum lýsingum þeirra sem grenntust virtist 

einkennandi fyrir konurnar að þegar þær voru sem grennstar þá leið þeim verst andlega. Þá 

líðan má rekja til þess að líkaminn var ekki þeirra náttúrulegi líkami. Fólk sem dældi yfir þær 

hrósi tók þannig ekki eftir dapurlegum veruleikanum því það taldi mögulega að grannur líkami 

þýddi betra líf. Aðdáunin virkaði sem „egóbúst“ sem hafði þau áhrif að konurnar héldu sig við 

efnið og gengust áfram við útlitsviðmiðunum. Þetta veitir vísbendingar um að fólk almennt sé 

mjög upptekið af útliti, sérstaklega grönnum líkamsvexti. Viðbrögð fólks við grönnum líkama 
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kvennanna eru í samræmi við niðurstöður Coffey (2015) um jákvæða styrkingu sjálfsins þegar 

líkaminn er innan fagurfræðilegra viðmiða. Það mætti draga þá ályktun að leiðin að grönnum 

líkama virðist litlu máli skipta, meginatriðið sé að grennri líkami er félagslega samþykktari, 

eftirsóknarverðari eða „réttari“ en feitur (Bartky, 1988; Bordo, 1993; Cahnman, 1968; Coffey, 

2015; Crandall, 1994; Saguy og Ward, 2011; Saguy og Gruys, 2010; Wolf, 1991/2002). 

Niðurstöðurnar styðja einnig við bæði kenningu Berger og Luckman (1966) og Giddens (1991) 

um að ein leið verði meira áberandi og viðurkenndari á kostnað margbreytileikans. 

Þær konur sem voru feitar eða fitnuðu fundu fyrir annars konar viðbrögðum eða 

fitufordómum. Þær upplifðu á eigin skinni, frá mæðrum, ömmum, vinum eða jafnvel 

ókunnugum, að líkami þeirra væri ekki eftirsóknarverður. Fólk leyfði sér að gera lítið úr þeim, 

ein varð fyrir útilokun jafningja sinna, fólk skipti sér af klæðaburði og benti þeim á leiðir til þess 

að verða grennri. Það getur þannig bæði haft félagslegar afleiðingar og sálrænar að vera utan 

viðmiða (sjá Ata og Thomson, 2010; Bartky, 1988; Boero, 2007; Bordo, 1993; Cahnman, 1968; 

Campos, o. fl., 2006; Crandall, 1994; Puhl, o. fl., 2008; Saguy og Ward, 2011; Saguy og Gruys, 

2010; Saguy og Riley, 2005). Það styður við kenningu Bartky (1988) um samfélagslega refsingu 

ef konur umbreyta líkama sínum ekki í rétta átt. Neikvæðari viðbrögð við feitari líkömum gefa 

vísbendingar um að fólk sé búið að innhverfa ráðandi tvíhyggjuhugmyndir um andstæðupörin 

grannur og feitur (Bordo, 1993; Butler, 1990; Fouault, 1980; Saguy og Gruys, 2010). Þar styðja 

bæði fagurfræðilegar skilgreiningar (Bartky, 1988; Bordo, 1993) og heilsufarslegar (Cahnman, 

1968; Campos, o. fl., 2006; Saguy og Riley, 2005) við grannan líkamsvöxt en síður feitan. Það 

verður þannig til ákveðið stigveldi sem byggir á ólíku holdafari fólks. Þeir sem grennri eru hafa 

meiri sjálfsaga og eru ofar í stigaveldinu en þeir feitu. Þetta styður við kenningar Gramci (1971) 

um menningarlegt forræði, því svo virðist sem grannur kvenlíkami sé menningarlega ráðandi 

og eitthvað sem konum er gert að sækjast eftir.  

Samkvæmt Bartky (1988) er líkami kvenna undir karllægu alsæi, konur geta ekki falið hvort 

þær búa yfir sjálfsaga eður ei. Í samskiptum við hitt kynið gátu konurnar fundið hvaða gildi 

líkami þeirra hafði. Karlmenn gátu sýnt konunum með hegðun sinni, orðum og svipbrigðum 

hvaða líkami væri þeim þóknanlegur og hver ekki. Þeir dáðust frekar að grennri líkama 

kvennanna en gátu sýnt þeim feitari lítilsvirðingu, jafnvel með orðum eins og „feit belja“. Það 

hvernig karlmenn virðast uppteknir af grönnum eða grennri líkama kvennanna gæti verið 

vísbending um, að það sé búið að selja karlmönnum í vestrænum heimi hugmyndina um að 
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grannur kvenlíkami sé betra eintak en feitur (Grogan, 2008; Malkin, o. fl., 1999). Feitari konur 

virðast þannig síður ná að fanga aðdáun karlmanna en samkvæmt Bartky (1988) er það einmitt 

refsing konunnar í gagnkynhneigðum karlaheimi. Út frá skiptagildiskenningum virðist 

markaðsgildi feitra kvenna lægra en grannra (Marx og Engels, 1968; Skeggs, 2011).  

Eftirlitið virðist vera allt umlykjandi. Orðað eða orðlaust getur nánasta umhverfi veitt 

konunum aðhald sem gerir það að verkum að þær verða uppteknar af útliti sínu. Afleiðingin 

verður sjálfsagi eða þvinguð líkamssköpun (Bartky, 1988; Foucault, 1991).  

5.2 Þvinguð líkamssköpun 

Hugmyndir um ríkjandi kvenlega fegurð, sérstaklega um grannan líkamsvöxt kvenna, virðist 

vera yfirþyrmandi og hafði afleiðingar fyrir viðmælendur. Neikvæð líkamsupplifun og jafnvel 

skömm yfir líkama sínum er einkennandi fyrir konurnar á einhverjum tímabilum lífsins. Ein 

konan vildi verða „ósýnileg“ þar sem henni leið svo illa með „rangan“ líkama sinn á yngri árum 

og eina óskin var grannur líkami. Önnur trúði því að grennri líkami yrði lausn undan áralangri 

útskúfun jafningja sinna sem reyndar varð raunin þegar hún grenntist. Ákveðin líkamsgerð, 

eða grennri kvenlíkami, virðist þannig mikilvæg til að öðlast félagslegt samþykki jafningja (sjá 

Gerner og Wilson, 2005). Umhverfið, eða útlitskröfur, gat haft mikil áhrif á hvernig konurnar 

bæði skilgreindu og brugðust við líkama sínum (Grogan, 2008; Grabe, o. fl., 2008; Peterson, o. 

fl., 2006; Stice og Whitenton, 2002). 

Skömm er ein afleiðing nútímasamfélaga þegar sjálfstjáning stenst ekki samfélagslegar 

væntingar (Giddens, 1991). Allar upplifðu konurnar að líkami þeirra væri ófullnægjandi á 

einhverjum tímabilum sem styður við kenningar Bartky (1988) um afleiðingar 

sjálfsvaldsbeitingar. Þar sem regluverkið um eftirsóknarverðu konu byggir á þröngri 

skilgreiningu geta konur utan rammans upplifað líkama sinn sem ófullnægjandi. Áður virtist 

„fullkominn kvenlíkaminn“ vera takmarkið hjá allflestum konunum og var sveipaður 

einhverjum töfraljóma um betra, vinsælla og hamingjuríkara líf (Grogan, 2008; Malkin, o. fl., 

1999). Það má ætla út frá kenningu Skeggs (2011) um persónusköpun, að þær hafi notað 

hugmyndina um hærra markaðsvirði granns kvenlíkama, til að skapa menningarlega og 

félagslega samþykktari líkama.  

Konurnar reyndu því að þóknast útlitsvæntingum með því að reyna að aðlaga líkama sína 

að ríkjandi fegurðarviðmiðum sem hægt er að útskýra með kenningum bæði Foucault (1991) 
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og Bartky (1988) um sjálfsögun líkamans. Þær voru drifnar áfram af eigin líkamsóánægju og 

þráðu viðurkenningu samfélagsins, þráðu að finna að þær væru „réttar“. Þvinguð 

líkamssköpun var afleiðingin sem fól í sér fagurfræðilega viðurkenndar umbætur og viðhald 

ákveðins útlits í gegnum öfgakennda líkamsrækt, megrun eða fegrunaraðgerðir. En samkvæmt 

Coffey (2013) eru þessir þættir á meðal undirstaðna ákveðinnar líkamssköpunar.  

Skortur á gagnrýni, bæði á allt ferlið sem var í gangi og á ríkjandi útlitsvæntingar, var 

einkennandi og fórnarkostnaður oft mikill. Það gat sýnt sig meðal annars í minni tíma með 

börnum og kostnaði við að halda eða ná fram ákveðnu útliti. En samkvæmt Coffey (2015) felst 

þvingun líkamssköpunar einmitt í tímanum og fyrirhöfninni. Afleiðingar eftirsóttar 

líkamssköpunar gátu verið bæði verri líkamleg heilsa og andleg, þar sem ein birtingarmyndin 

var átraskanir, sem styður við niðurstöður annarra rannsókna (sjá Agras, 2005; Diaz, o. fl., 

2005; Campos, o. fl., 2006; Mann, o. fl., 2007; Striegel-Moore og Bulik, 2007). Konurnar virtust 

búnar að missa öll tengsl við sig sjálfar þar sem líf þeirra gekk út á að þóknast utanaðkomandi 

öflum sem hægt er að útskýra út frá hugmyndum Marx um firringu (Marx og Engels, 1968). 

Þær höfðu skapað líkama sem er byggður á utanaðkomandi hugmyndum en ekki þeirra eigin. 

Sjálfsaginn var það mikill (Bartky, 1988) að þegar þær færðust nær eða voru innan viðmiða þá 

var það ekki nóg. Sumar vildu verða grennri og það var einkennandi fyrir þær konur sem voru 

í markvissum átökum að láta mælitæki eins og vigt og fitumælingar stjórna bæði líðan sinni og 

hegðun. Ein konan lýsir slíkum mælingum sem „niðurrifi eða uppsveiflu“. En þráhyggja 

gagnvart þyngd var einkennandi fyrir allflestar konurnar (Saguy og Ward, 2011; Saguy og 

Gruys, 2010).  

Með fagurfræðilegum umbótum, hlutgerðu konurnar eigin líkama sem er í samræmi við 

femínískar hugmyndir um líkömnun (Bordo, 1993; Butler, 1990). Líkami kvennanna var bæði 

menningarlegt og pólitískt tæki, þar sem úrræði neysluhyggju voru notuð til að hámarka gæði 

ytri birtingarmyndar og með því styrktu þær félagslega stöðu sína (Coffey, 2015; Giddens, 

1991; Moore, 2010; Shilling, 1993; Skeggs, 2011). Þær höfðu þannig svigrúm til þess að vinna 

að bættu útliti en þó innan ákveðinna menningarbundinna hugmynda um fegurð (Budgeon, 

2003; Coffey, 2015; 2013; Gagné og McGaugney, 2002). Sjálfsaginn sem birtist í viðurkenndari 

líkamssköpun (Bartky, 1988) skilaði þeim jákvæðum viðbrögðum sem gaf þeim meira 

sjálfsöryggi og tímabundna ánægju.  
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 Að gangast við fegurðarviðmiðum mætti líkja við skammvinna sálfræðimeðferð 

(Askegaard, o.fl., 2002; Cook, o. fl., 2006; Edmonds, 2009; Figueroa-Haas, 2009; Goodman, 

1994), þar sem konurnar upplifðu jákvæða styrkingu sjálfsins í samskiptum við aðra 

(Askegaard, o. fl., 2002; Coffey, 2015; Giddens, 1991). Hins vegar var jákvæður ávinningur 

slíkrar meðferðar aðeins tímabundinn hjá öllum nema einni. Hugmyndin um hamingjuríkara 

líf með „réttari“ líkama (Giddens, 1991; Grogan, 2008; Malkin, o.fl., 1999) virðist því byggð á 

veikum grunni og sálfræðimeðferðin sem slík ekki mjög árangursrík. Konurnar voru ekki að 

samræma líkama og huga þegar þær gengust við viðmiðunum, það átti sér einungis stað 

„tiltekt“ á sjálfum líkamanum. Það komu fram lýsingar eins og að vera „innantóm“ og það hafi 

tekið of mikið af sálartetrinu að vera „skutla“. Ávinningurinn gat falið í sér neikvæðar 

afleiðingar og styður við bæði hugmyndir og niðurstöður rannsókna um að nánast ógerlegt sé 

fyrir „venjulegar“ konur að verða við ráðandi kröfum um útlit (Bartky, 1988; Bordo, 1993; 

Groesz, o. fl., 2002; Halliwell og Dittmar, 2004).  

5.3 Valdefling 

Meðvitund, gagnrýnin hugsun, fjölmiðlalæsi, líkamsfrelsi, líkamssátt, sjálfsást, heilbrigðara 

líferni, öflugt stuðningsnet og ögranir. Þessir þættir eru á meðal einkenna kvennanna eftir að 

útlitslögmálin fengu minna vægi (sjá Avalos, o. fl., 2005; Grogan, 2010; Grogan, 2008; Frisén 

og Homqvist, 2010; Holmqvist og Frisén, 2012; Peterson, 2006; Piran, 2001; van den Berg og 

Neumark-Sztainer, 2007; Wood-Barcalow, o. fl., 2010). Þessi jákvæðu einkenni valdefldu 

konurnar og gerðu þær bæði sjálfsöruggari og sjálfstæðari í hugsun. En valdefling getur átt sér 

stað þegar konum tekst að brjóta sig frá ríkjandi kerfi kúgunar (Alberti o. fl., 1999; Collins, 

2000; Tisdell, 1988) en sú varð raunin hjá konunum. 

Líkamsmynd kvennanna er mun betri miðað við það sem áður var. Þær eru allar sáttari við 

líkama sinn og eru að læra að elska hann, jafnvel líkama sem sumum var kennt að hata en þær 

eru á ólíkum stað í því ferli. Þær eru að læra að sjá fegurðina í líkama sínum í stað þess að 

einblína á gallana. Þetta sýnir sig meðal annars í því að sumar líta á slit sem hluta af líkamssögu 

sinni, þær elski ekki slitin en þau trufli þær síður. Jákvæðari líkamsmynd sýnir sig einnig í því 

að þær sýna líkama sínum meiri virðingu með því að hlusta á þarfir hans. Það gera þær meðal 

annars í gegnum heilrækt, sem er andstæða þvingaðrar líkamssköpunar, og uppgötva 

líkamsvirkni á mun jákvæðari hátt en áður. Það er einkennandi fyrir konurnar að þær virðast 
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meðvitaðar um að þær eigi aðeins einn líkama sem verður að duga lífið á enda, sem hefur þau 

áhrif að þær vilji síður misþyrma honum til að verða „eftirsóknarverðari“. Heilsan virðist því 

skipta meira máli en ákveðið útlit hjá öllum konunum (sjá Avalos, o. fl., 2005; Frisén og 

Holmqvist, 2010; van der Berg og Neumark-Sztainer, 2007; Wood-Barcalow, o. fl., 2010). 

Þrátt fyrir að líkamsmyndin sé jákvæðari hjá konunum þá búa þær enn við stöðugt 

útlitsáreiti. Sían (e. filter) er hugtak þróað af Wood-Barcalow og félögum (2010) en í 

niðurstöðum rannsóknar þeirra kom í ljós að konur með jákvæða líkamsmynd geta með 

gagnrýninni og rökréttri hugsun dregið úr áhrifamætti ríkjandi skilaboða um staðalmynd 

kvenfegurðar (Wood-Barcalow, o. fl., 2010). Það er einkennandi fyrir konurnar í rannsókninni 

að þær eru gagnrýnni á ríkjandi staðalmynd, eða hreinlega „gefa skít“ í útlitsvæntingar. Aukin 

sjálfsþekking og reynsla gerir það verkum að þær eru læsari á þá hluti og aðstæður sem gera 

þær meðvitaðar um líkama sinn á neikvæðan hátt. Ein segist til dæmis hafa ákveðið að yfirgefa 

saumaklúbb þar sem konur áttu það til að gagnrýna hana fyrir sinnuleysi gagnvart líkama 

sínum. Önnur kýs að fara í sundlaug þar sem fólk er afslappaðra í garð útlitskrafna, en þar líður 

henni betur með líkama sinn. Aðrar taka sér hreinlega hvíld eða loka á áreiti miðlanna. Með 

sjálfsþekkingu og reynslu þekkja konurnar sín takmörk og sían hjálpar þeim að halda 

einbeitingu á því sem máli skiptir. Flestar þekkja af eigin raun fórnarkostnaðinn af því að 

gangast við útlitsvæntingunum og finnst hann ekki þess virði. Það hvernig konurnar vinna úr 

útlitsmiðuðum skilaboðum er í samræmi við niðurstöður Wood-Barcalow og félaga (2010) um 

virkni síunnar. 

Líkamlega eru konurnar frjálsari undan öflum útlitsmenningar en það koma alveg bakslög. 

Oft tengdust slík bakslög eða togstreita um útlit ákveðnum félagslegum atburðum, sem dæmi 

að hitta gamla vini. Flestum konunum finnst eðlilegt að upplifa suma daga verri en aðra 

útlitslega séð og á einhverjum tímapunktum upplifðu allar konurnar neikvæðar tilfinningar 

gagnvart líkama sínum, þrátt fyrir jákvæðari líkamsmynd. Það sýnir hversu mikinn áhrifamátt 

útlitsmenningin hefur, ásamt allri neyslunni í kringum hana, enda er tilgangurinn að láta konur 

upplifa einhverja minnimáttarkennd gagnvart eigin líkama (Grogan, 2008; Malkin, o. fl., 1999). 

Slíkar upplifanir eru iðulega tengdar einhverjum óöryggistímabilum. Frasar eins og „fara á 

ljótuna“ eru notaðir til að lýsa slíkum dögum og þykir eðlilegur þáttur lífsins. Ein segir þessar 

tilfinningar hluta af gamalli félagsmótun og það eigi ekkert að hræðast þær, einungis vera 

meðvitaður um þær. Sían gerir það að verkum að konurnar eru meðvitaðri, skynsamari og 
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gagnrýnni á slíkar hugsanir og láta þær ekki stjórna sér í hegðun. Þannig draga þær úr áhrifum 

bakslaganna. Slík bakslög og togstreita vegna útlits er í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

Wood-Barcalow og félaga (2010) en konurnar í rannsókn þeirra sögðust einnig upplifa 

bakslögin sem eðlilegan hluta lífsins.  

Rými til eigin skoðana, hugmynda og hegðunar gagnvart eigin útliti var áður takmarkað, þar 

sem konurnar upplifðu sig þvingaðri, en í dag leyfa þær sér að taka meira pláss. Þær eru þannig 

frjálsari undan útlitsöflunum, sem styður við femíníska hugmyndafræði valdeflingar 

(Baumgardner og Richards, 2010; Bordo, 1993; Dionne, o. fl., 1995; Collins, 2000; Peterson, o. 

fl., 2006; Piran, 2001; Tisdell, 1998). Þær eru síður uppteknar af því hvað öðrum finnist um 

þær og leyfa sér frekar að vera eins og þær vilja. Það sýnir sig sérstaklega í meira öryggi í 

klæðaburði, þar sem sumar hræddust mjög áður að vera dæmdar af öðrum. Þröng föt voru 

óhugsandi og ein segist ekki einu sinni hafa getað verið í hlýrabolum heima við, en í dag geti 

hún vel farið í ræktina og „sýnt fallega handleggi [sína]“. Þannig hefur valdeflingin gert þær að 

sjálfstæðari gerendum, bæði í hugsun og gjörðum þar sem gerendahæfni þeirra er lausari við 

utanaðkomandi hömlur útlitsmenningar. Það styður við niðurstöður rannsóknar Collins (2000) 

sem sagði meðvitund lykilþátt valdeflingar kvenna og aukinnar gerendahæfni. Konur geta 

öðlast persónulegt frelsi, þó svo það eigi sér aðeins stað í huga þeirra (Collins, 2000), en það 

gæti átt við niðurstöður þessarar rannsóknar, þar sem að þrátt fyrir að konurnar sem 

einstaklingar upplifi meira líkamsfrelsi þá virðast kvenlíkamar samkvæmt femínískum 

hugmyndum almennt ófrjálsir og samofnir félagslegu samhengi og menningarlegu (Bartky, 

1988; Bordo, 1993; Millsted og Frith, 2003; Piran, 2001; Wolf, 1991/2002).  

Valdefling er forsenda andófs eða mótstöðu gagnvart ríkjandi skipulagi (Alberti, o. fl., 1999; 

Collins, 2000) og regluverki útlitsiðnaðar er ögrað af mörgum kvennanna. Þær konur ögra með 

ábendingum til annarra um óraunhæfar útlitskröfur og gildi fjölbreytileikans. Þær reyna þannig 

að fá fleiri til að efast, fá fleiri í lið með sér, gegn ráðandi útlitsöflum. Ögranir eða mótþrói í 

garð hlutgerðrar útlitsmenningar kvenna geta kallað fram efasemdir um ríkjandi leið (Berger 

og Luckman, 1966). Allar konurnar telja mikilvægt að brjóta upp ríkjandi fegurðarímynd 

kvenna og að fjölbreytilegri líkamsgerðir verði sýnilegri, sérstaklega í fjölmiðlum. Til þess þurfi 

meðvitund, upplýsingu, fræðslu og að fólk hætti að vera svona upptekið af líkömum annarra.  

Margar nota eigin valdeflingu til að reyna að hafa áhrif á aðra en bæði Alberti og félagar 

(1999) og Collins (2000) segja sjálfstæða gerendur frekar reyna að hafa áhrif á umhverfi sitt. 
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Margar ögra með því að láta engan segja sér hvernig þær eigi að vera. Þær sem ögruðu gera 

það með afbökunum á lýsingarorðinu feitur, klæðaburði og myndbirtingu feitlagsins nakins 

kvenlíkama. Með slíkum gjörningum er markmiðið að vekja aðra til meðvitundar um að það sé 

í lagi að vera öðruvísi. Það sýnir vel, sérstaklega í viðbrögðum gagnvart myndbirtingum 

kvennanna, hvað líkamar utan viðmiða geta kallað fram sterk samfélagsleg viðbrögð, bæði 

jákvæð og neikvæð. Það þarf því hugrekki til að ögra staðalmyndum (Saguy og Ward, 2011). 

Konurnar virðast vera í meiri tengslum við bæði líkama og sál heldur en þegar þær kepptust 

við að uppfylla ákveðna ímynd. Þær eru sjálfstæðari (Alberti, o. fl., 1999; Collins, 2000; Tisdell, 

1998), en umsnúningurinn frá því að vera undirgefnar útlitslögmálum í það að vera frjálsari 

gerendur gerðist ekki á einni nóttu.  

5.4 Breytt viðhorf í garð útlitsafla 

Konur sem höfðu áður skilgreint sig út frá ríkjandi útlitsvæntingum fóru að upplifa sig 

jákvæðari á lífsleiðinni. Einhvers staðar átti sér stað viðhorfsbreyting sem hafði þau áhrif að 

útlitsöflin höfðu minna vægi en áður. En gjaldið til að losna undan sjálfsvaldsbeitingu 

þóknanlegrar líkamssköpunar getur verið hátt. Í flestum tilfellum þurfti einhverja fléttu 

atburða, jákvæða eða neikvæða, sem olli því að þær bæði endurskoðuðu eða endurskilgreindu 

sjálfar sig og umhverfið. Það styður við hugmyndir Giddens (1991) um að örlagaríka atburði 

eða þrautseigju þurfi til að öðlast nýja lífssýn. En öll lífsreynsla getur haft áhrif á upplifun og 

valdið umtalsverðum persónulegum breytingum. Sú varð raunin hjá öllum konunum en 

mismiklar breytingar áttu sér þó stað. 

Birtingarmynd neikvæðra atburða gat annars vegar verið áföll, hins vegar afleiðingar 

sjálfsskaparvítis þar sem sumar konurnar voru hálftýndar í neyslumenningu útlitskrafna. 

Upplifun erfiðrar lífsreynslu eða áfalla, eins og að missa einhvern nákominn, hafði áhrif á 

sumar konurnar. Í kjölfarið fóru þær að átta sig á því að útlitið er ekki það mikilvægasta í lífinu. 

Þó svo að það hafi ekki gerst samstundis hjá öllum þeirra, þá fóru þær að verða meðvitaðri. 

Það styður við aðrar rannsóknir sem hafa leitt í ljós jákvæða uppbyggingu í kjölfar erfiðrar 

lífsreynslu (Ager, 2012; Herrman, o. fl., 2011; Linley og Joseph, 2004). Sumar konurnar gengu 

hreinlega fram af sér og komust í þrot, aðstæður sem sögðu þeim að hægja á sér eða stoppa 

eigið sjálfsskaparvíti. Ein konan segir aðvörunarbjöllur hafa hringt þegar hún var byrjuð að 

kasta upp mat, þá vissi hún að hún var á rangri leið. Önnur fékk sig fullsadda af því hvað fólk 
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var upptekið af þyngdarsveiflum hennar, hún hætti því að þóknast öðrum með eigin 

þrautseigju. Það kviknuðu þannig viðvörunarljós, hvort sem það var innra með þeim eða með 

ytri ábendingum. Upplifunin af neikvæðum aðstæðum gerði þær meðvitaðri um stöðu sína og 

hvernig líf þær höfðu skapað sér og fyrir vikið opnuðust fleiri valmöguleikar en eina „rétta“ 

leiðin. Svo virðist sem seiglan gagnvart útlitsmenningu hafi kallað bæði á endurskilgreiningu 

þeirra sjálfra og umhverfisins, þar sem þær fóru að sjá sig og umhverfið í öðru ljósi en áður (sjá 

Giddens, 1991). 

Það eru ekki einungis neikvæðir atburðir sem höfðu áhrif heldur líka jákvæðir atburðir sem 

komu fram í sterku félagslegu stuðningsneti, aukinni menntun og femínísk samsömun. Þær 

konur sem áttu einhvern að sem studdi þær og sýndu þeim að lífið væri annað og meira en 

líkami opnaði augu þeirra fyrir öðrum möguleikum. Hvort sem stuðningur kom frá mæðrum, 

eiginmönnum eða vinum þá hjálpar það þeim að halda einbeitingu gagnvart þáttum sem höfðu 

meira vægi en útlitið (Avalos, o. fl., 2005; Kelly, o. fl., 2005; Wood-Barcalow, o. fl., 2010). 

Menntun hafði jákvæð áhrif á margar þeirra þar sem hún gerði þær víðsýnni, gagnrýnni og 

uppteknari af öðrum hlutum en eigin útliti. Jákvæð áhrif og afleiðingar menntunar í gegnum 

nám gat því kallað á umbreytingu viðhorfa í garð ákveðinna málefna og ríkjandi forsenda 

(Tisdell, 2008). Margar kvennanna kynntust femínískum hugmyndum í gegnum menntun. En 

femínísk samsömun virðist hafa vægi þegar kemur að breyttu viðhorfi kvennanna í garð 

útlitsmenningar (Dionne, o. fl., 1995; Peterson, o. fl., 2006; Piran, 2001).  

Femínísk samsömun valdefldi konurnar og veitti þeim rými til að mynda sér eigin skoðanir 

og hugmyndir um hvað væri fegurð. Með því jókst félagslegt vald þeirra yfir eigin líkama. Þær 

konur sem skilgreina sig sem femínista kafa dýpra í valdahugmyndir samfélagsins en bæði þær 

sem tileinka sér meðvitað femínísk sjónarmið að hluta og þær sem gera það alls ekki. Pælingar 

um valdið og togstreita um hvort og hvernig þær væru að taka þátt í fegurðariðnaðinum 

hjálpar þeim konum til að taka vel ígrundaðar og upplýstar ákvarðanir um leið sem veldur þeim 

ekki skaða. Þær mynda sér sjálfstæða skoðun á því hvernig þær vilja vera og ef þær, sem 

femínistar, vilja vera með varalit og maskara þá sé það í lagi þar sem það skaði ekki heilsuna 

(sjá Rubin, o. fl., 2004). Mörkin hjá öllum konunum, hvort sem þær skilgreindu sig sem 

femínista eða ekki femínistar, virðist varða heilsu þeirra framar útliti. Jákvæðar afleiðingar 

femínískrar samsömunar styðja við niðurstöður rannsóknar Piran (2001) sem leiddi í ljós að 
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konur sem tileinki sér femínískar hugmyndir og gildi séu líklegri til að hafa jákvæða 

líkamsmynd, séu gagnrýnni og berjist gegn óraunhæfum fegurðarímyndum kvenna.  

Erfið lífsreynsla, þrautseigja, menntun, öflugt stuðningsnet og femínísk samsömun kallaði 

á endurskilgreiningu og endurmat á áður tileinkuðum gildum og hugmynda um útlitsviðmið. 

Þær fóru að efast um „réttu“ leiðina sem opnaði í kjölfarið augu þeirra fyrir öðrum leiðum og 

möguleikum. En efasemdir eru ein forsendan að baki því að stefnubreyting eða lífstílsbreyting 

geti átt sér stað (Berger og Luckman, 1966; Giddens, 1991). Valdeflingin, sem þær öðluðust í 

gegnum fléttu ýmissa atburða og aðstæðna, gaf þeim hugrekki og kraft til að losna undan 

þungum viðjum útlitsafla. Þær tóku sér pláss. Þær létu ekki lengur utanaðkomandi hugmyndir 

segja sér hvernig þær eigi að vera. Þær urðu ekki lengur einungis, eða fyrst og fremst, líkami. 

Þær urðu frjálsari konur. 
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6 Lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn í veruleika kvenna sem virtist þrunginn 

ágengum útlitsöflum. Slíkur veruleiki getur haft áhrif á líkamsupplifun og erfiðara getur verið 

að tileinka sér jákvæða líkamsmynd. Það er mikilvægt að átta sig á hvernig konur geta öðlast 

og viðhaldið jákvæðri líkamsmynd í útlitsmiðaðri menningu. Ekki síður er þýðingarmikið að 

skilja hvernig konur upplifa útlitsmenningu með jákvæðari líkamsmynd, því að þrátt fyrir að 

konur séu sterkari gagnvart útlitsöflunum eru þau öfl enn til staðar. Líkamssaga og þróun 

jákvæðari líkamsmyndar ellefu kvenna voru því skoðaðar með tilliti til menningarlegra og 

félagslegra aðstæðna og afla, ásamt persónulegum breytingum sem urðu í lífi þeirra. Þær voru 

valdar inn í rannsóknina á þeim forsendum að þær töldu sig síður uppteknar af því að gangast 

við útlitsviðmiðum og hefðu nokkuð jákvæðari líkamsmynd en áður. Rannsóknin leiddi í ljós 

að líkamsmynd þeirra var mun jákvæðari en hún hafði verið áður, en ekkert endilega alfarið 

jákvæð hjá öllum þeirra.  

Rannsóknin gefur vísbendingar um að grannur líkami sé í mun meiri metum en sá feiti, sem 

felur í sér ýmsar afleiðingar. Í sjálfu sér kom það ekkert á óvart þar sem aðrar rannsóknir hafa 

sýnt fram á að svo væri. En ferli kvennanna frá neikvæðri líkamsmynd yfir í jákvæðari var 

einstakt og yfirleitt þurfti mikið að koma til, til að sú yrði raunin. Gagnrýnin hugsun, 

fjölmiðlalæsi, heilsusamlegur lífsstíll með áherslu á heilbrigði en ekki útlit, öflugt stuðningsnet 

og femínísk samsömun voru á meðal þátta sem einkenndu konurnar og hjálpuðu þeim að 

viðhalda jákvæðari líkamsmynd. Þrátt fyrir jákvæðari líkamsmynd virðast konurnar enn geta 

átt slæma daga þar sem líkamsskynjunin verður neikvæðari. Hins vegar getur sú neikvæða 

upplifun verið skammvinn vegna þess að þær hafa sterka síu sem hjálpar þeim að halda 

einbeitingu á því sem skiptir þær máli. Með jákvæðari líkamsmynd virðast konurnar hafa 

fengið ákveðið frelsi frá ráðandi útlitsmenningu. 

Takmörkun rannsóknarinnar er sú að hún byggir á röddum mjög fárra kvenna. Rannsóknin 

gefur samt sem áður, að mínu áliti, vísbendingu um mikilvægan vettvang sem mætti og þyrfti 

að kanna betur. Það, hvað fólk virðist upptekið af útliti annarra, er vísbending um að fólk sé 

að innhverfa ríkjandi hugmyndir um eftirsóknarverðan líkama. Afdráttarlaus gagnrýni, jákvæð 

eða neikvæð, á líkamsgerðir kvennanna er eitthvað sem þarfnast dýpri skilnings á. Fólk virðist 

mjög upptekið af því að hrósa fyrir grannan eða grennri líkama, líkt og það haldi að það sé það 
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eina sem sé mikilvægt. Einstaklingar vita ekki hver ástæðan getur verið fyrir því að kona léttist. 

Því er, að mínu mati, mikilvægt að fara varlega í allt hrós um slíka líkamsgrenningu og leita 

þess í stað eftir mögulegum öðrum ástæðum en útlitslegum til þess að hrósa fólki yfir.  

Ég man það glöggt, hvernig viðbrögð fólks voru þegar systir mín heitin byrjaði að grennast. 

Hrósum yfir grennri líkama hennar rigndi yfir hana. Enginn vissi um hina leyndu ástæðu, enginn 

vissi að hún kastaði upp matnum til þess að líkaminn, eða hún sjálf, yrði álitin 

eftirsóknarverðari. Jákvæð utanaðkomandi viðbrögð geta þannig virkað sem hvatning eða 

staðfesting á því að verið sé að gera eitthvað rétt. Niðurstöður rannsóknarinnar styðja við þessi 

sjónarmið mín, um jákvæð viðbrögð nærsamfélagsins og undirstrikar mikilvægi þess að ekki 

sé hægt að ákveða fyrirfram að lífið sé endilega betra með grennri líkama. Á sama hátt virðist 

fólk geta leyft sér að koma með neikvæðar athugasemdir um feitari eða feita líkama. Það á 

enginn líkamsgerð að vera framar annarri, allir líkamar eiga rétt á sér. Fólk hefur ekki 

„skotleyfi“ á feitt fólk í samskiptum við það, þó svo að umræðan í samfélaginu sé gildishlaðin 

í garð feitra. Samfélagið í heild mætti sýna fjölbreytilegar líkamsgerðir í jákvæðara ljósi, 

sérstaklega í fjölmiðlum. Með því væri unnt að draga úr áhrifum og neikvæðum afleiðingum 

útlistviðhorfa.  

Það er áhugaverð niðurstaða rannsóknarinnar, hvað mikið virðist þurfa til þess að konur 

upplifi líkama sína á jákvæðari hátt. Konurnar, sem voru búnar að eyða miklum tíma og hafa 

mikið fyrir því að öðlast ákveðið útlit þurftu jafnvel að ganga fram af sér eða missa einhvern 

nákominn sér til að átta sig á að útlitið væri ekki allt sem veitti lífsgleði. Jákvæðir atburðir eins 

og femínísk samsömun eða menntun gerðu konur einnig meðvitaðri um stöðu sína. Ég, sem 

rannsakandi þessa verkefnis, tengi mig og mína reynslu persónulega sterkt við alla þessa þætti. 

Þegar ég missti systur mína þá varð ákveðin vakning í lífi mínu. Ég varð meðvitaðri um að það 

væri óeðlilegt hvernig ég refsaði eigin líkama með uppköstum eða svelti, til þess eins að upplifa 

mig einhvers virði. Sterkt stuðningsnet minna nánustu ásamt náminu mínu, þar sem ég 

kynntist meðal annars femínískum hugmyndum, hjálpaði mér til að opna augun enn frekar 

fyrir því vandamáli sem þessi rannsókn fjallar um og varðar líkamlegt útlit fólks. Lífið er meira 

virði en það að upplifa sig einungis líkamlega eftirsóknarverða. Konur geta vel verið 

eftirsóknarverðar þó svo líkaminn sé ekki álitinn „fullkominn“. Að mínu mati væru eðlileg 

næstu skref í þeim fræðum sem hér um ræðir að, annars vegar, skoða betur samskipti fólks í 
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tengslum við útlit og hins vegar að kortleggja nánar hvað það er sérstaklega sem hefur áhrif á 

viðhorfsbreytingu kvenna til jákvæðari líkamsupplifunar. 

Það virðist nauðsynlegt að þróa úrræði fyrir ungar stúlkur og byrja strax á grunnskólaaldri 

að vinna með þeim um líkamsmynd þeirra. Einnig mætti þróa einhvers konar úrræði fyrir konur 

á öllum aldri til að hjálpa þeim að styrkja líkamsmynd sína, þar sem rannsóknin leiddi í ljós 

meðal annars að líkamsmynd getur orðið jákvæðari með aldrinum. Þeir ólíku atburðir sem 

konurnar urðu fyrir og höfðu áhrif á viðhorfsbreytingu þeirra, ásamt einkennum jákvæðrar 

líkamsmyndar, gefa mikilvæga innsýn í hvernig þróa mætti öflugri úrræði til þess að efla 

almennt jákvæða líkamsmynd kvenna. Fræðsla, efling gagnrýninnar hugsunar, hvatning til 

heilbrigðs lífsstíls án áherslu á útlit, fjölmiðlalæsi, líkamsvirðing og samskipti á 

jafnréttisgrundvelli eru þættir sem brýnt er að hafa að leiðarljósi í þróun allra úrræða. Kjarni 

málsins er að konur fái svigrúm til þess að vera eins og þær kjósa að vera, með heilsu umfram 

ákveðið útlit að markmiði. Mikilvægt er að konur láti ekki ranghugmyndir um „fullkominn 

kvenlíkama“, sem birtist til dæmis í fjölmiðlum, hafa áhrif á sig. Það er frjálst val kvenna með 

jákvæða líkamsmynd, hvort sem þær eru femínistar eða ekki, hvort þær vilji setja á sig varalit. 

Varalitur skaðar varla heilsuna, aftur á móti getur öfgafull líkamsbreyting gert það.  

Konur sem hafa valdeflst gætu reynt að vekja aðrar konur til vitundar um sína möguleika 

og breytta afstöðu til útlits. Niðurstöður rannsóknarinnar virðast meðal annars leiða í ljós að 

það hafi jákvæð áhrif að aðrir sýni konum að þær séu meira virði en aðeins líkami og útlit hans. 

Í framhaldi hvatningar annarra notuðu flestar konurnar sem rannsóknin tók til eigin 

valdeflingu til þess að hafa áhrif á aðrar konur. Mín eigin persónulega valdefling birtist með 

þessari rannsókn þar sem markmið hennar er einnig að ná til enn stærri hóps kvenna. Þeim 

mun fleiri konur sem taka undir þann lærdóm sem draga má af rannsókninni, þeim mun fleiri 

gætu brotist úr viðjum útlitsdýrkunar. Samstaða kvenna er þýðingarmikil þegar kemur að því 

að láta utanaðkomandi öfl ekki þvinga fram ákveðna hegðun. Ferðalag kvenna úr viðjum 

útlitsdýrkunar er okkar allra. 
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