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Útdráttur 

Í þessari rannsókn var reynt að framkalla skammtímaáhrif mismunandi áreita á líkamskvíða hjá 

karlmönnum með því að láta þá skoða ljósmyndir. Einnig var samband á milli líkamskvíða og 

innfæringar skoðað. Þátttakendum var skipt upp í þrjá hópa. Hópi 1 (n=61) voru birtar myndir af 

frægum karlmönnum með óskalíkama, hópi 2 (n=62) voru birtar myndir af óþekktum 

karlmönnum með óskalíkama og hópi 3 (n=56) voru birtar hlutlausar myndir af snjallsímum. 

Þátttakendur voru beðnir að meta auglýsingagildi myndanna til að fela tilgang rannsóknarinnar. 

Allir hópar svöruðu síðan spurningum um líkamskvíða og innfæringu samfélagsgilda um útlit. 

Tilgátur rannsóknarinnar voru: (1a) Þeir sem sjá myndir af frægum karlmönnum með óskalíkama 

munu mælast hærra á líkamskvíða heldur en þeir sem sjá myndir af óþekktum karlmönnum með 

óskalíkama og myndir af snjallsímum. (1b) Þeir sem sjá myndir af óþekktum karlmönnum með 

óskalíkama munu mælast hærra á líkamskvíða heldur en þeir sem sjá myndir af snjallsímum. (2) 

Þeir sem mælast hátt á innfæringarskala munu mælast hærra á líkamskvíða en þeir sem mælast 

lágt á innfæringarskala. Ekki fannst marktækur munur á líkamskvíða á milli hópa. Því var ekki 

hægt að segja að ein tegund af áreiti hefði meiri áhrif á líkamskvíða en annað. Hins vegar mældist 

fylgni á milli innfæringar og líkamskvíða sem þýðir að einstaklingur sem hefur innfært 

samfélagsleg gildi um útlit er líklegri til þess að finna fyrir líkamskvíða vegna áhrifa 

staðalmynda. 
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Inngangur 

Líkamsmynd (body image) hefur verið rannsökuð frá fyrri hluta síðustu aldar. Þá beindust 

rannsóknir á líkamsmynd einkum að skemmdum á heila en einnig voru fyrirbæri eins og 

draugaverkir í útlimum (phantom limb) rannsakaðir (Cash og Pruzinsky, 2002). Allt fram 

að tíunda áratug síðustu aldar voru sálfræðilegar rannsóknir á líkamsmynd að mestu leyti 

bundnar við ungar konur. Hugtakið líkamsmynd var sömuleiðis lengi vel fyrst og fremst 

tengt við konur og löngun þeirra í grennri líkama (Grogan, 2008). Margar skilgreiningar á 

líkamsmynd hafa verið settar fram en í dag eru fræðimenn yfirleitt sammála um að 

líkamsmynd sé flókið og margslungið hugtak og tengist skynjun einstaklings, hugsunum, 

tilfinningum og hegðun tengdri líkamsútliti (McCabe og Ricciardelli, 2004). Ein af þeim 

skilgreiningunum líkamsmyndar sem notuð er í dag segir að hún sé skynjun, tilfinningar og 

hugsanir manneskju um líkama sinn og er talin fela í sér mat á líkamsstærð og mat á hversu 

aðlaðandi líkaminn er sem og tilfinningum tengdum líkamsstærð og lögun (Grogan, 1999 í 

Grogan, 2006). Líkamsmynd getur bæði verið af jákvæðum og neikvæðum toga og er 

undir sterkum félags- og samfélagslegum áhrifum (McCabe og Ricciardelli, 2004). Jákvæð 

líkamsmynd felst í því að einstaklingurinn er ánægður með eigin líkama og upplifir hann 

sem grunn að jákvæðu sjálfsmati sínu. Þvert á móti er neikvæð eða slæm líkamsmynd á 

þann veg að einstaklingurinn byggir sjálfsmat sitt á líkamsútliti og er afar upptekinn við að 

bæta og breyta eigin líkama. Þetta getur ýmist verið neikvætt mat á stærð, lögun, 

vöðvamagni eða þyngd sem einkennist yfirleitt af misræmi á milli þess hvernig 

einstaklingur skynjar eigin líkama og „óskalíkama“ (ideal body) sem hann sækist eftir 

(Dittmar, 2008; Grogan, 2008). Í þessari ritgerð verður fjallað um óskalíkama eða 

æskilegan líkama (ideal body) sem það líkamsform sem manneskja óskar sér að hafa 

(Buote, Wilson, Strahan, Gazzola, og Papps 2011; Hatoum og Belle, 2004; Ridgeway og 

Tylka, 2005; Vartanian, Giant og Passino, 2001). 

Það eru sterkar vísbendingar um að neikvæð líkamsmynd sé að færast í aukana. 

Thompson o.fl. (1999) gerðu kannanir yfir 25 ára tímabil á líkamsmynd karla og kvenna. 

Þær leiddu í ljós að tíðni óánægju með útlit meðal kvenna tvöfaldaðist á meðan tíðni 

óánægju hjá körlum þrefaldaðist frá 15% árið 1972 í 43% árið 1996 (í Dittmar, 2008). 

Neikvæð líkamsmynd mælist í mismunandi menningarheimum eins og Bandaríkjunum 

(Cafri o.fl., 2005; Pope o.fl, 2000) Frakklandi, Austurríki (Pope o.fl., 2000) og Samóa 

eyjum (Lipinski, 2002). 

Flestar rannsóknir undanfarna áratugi hafa beinst að ungum konum en síðustu ár 

hafa rannsóknir á líkamsmynd karla verið að fá meiri athygli (Tiggemann, 2004). 
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Rannsóknir á líkamsmynd hafa margoft sýnt fram á að það er munur á því hvernig kynin 

vilja breyta líkama sínum. Konur eru líklegri til að vilja grenna sig (McCabe og 

Ricciardelli, 2001; Stanford og McCabe, 2002, Tiggemann, 2004), á meðan karlar hafa 

viljað þyngja sig með því að bæta á sig vöðvum (Vartanian, Giant og Passino, 2001). Þetta 

endurspeglar þær staðalmyndir um æskilegt útlit sem birtast m.a. í fjölmiðlum. 

Neikvæð líkamsmynd getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Það hefur 

ítrekað verið sýnt fram á með rannsóknum að samband sé á milli neikvæðrar 

líkamsmyndar og vanlíðan af ýmsum toga (Petrie, Greenleaf og Martin, 2010). Rannsóknir 

á konum sýna tengsl neikvæðar líkamsmyndar við þunglyndi (Stice og Bearman, 2001), 

átröskun (Benveniste, Lecouteur og Hepworth, 1999) og líkamskvíða (Dittmar, 2008). Hjá 

körlum hefur verið sýnt fram á samband neikvæðrar líkamsmyndar við þunglyndi (Cafri, 

Strauss og Thompson, 2002), líkamskvíða (Pope, Gruber, Choi, Olivardia og Phillips, 

1997) og líkamsmyndunarröskun (Cororve og Gleaves, 2001). Líkamsmyndunarröskun 

(Body dysmorphic disorder) lýsir sér þannig að einstaklingur hefur þrálátar hugsanir um 

ímyndaðan eða lítils háttar galla á útliti sínu. Þessi þráhyggja getur beinst að hvaða hluta 

líkamans sem er en oftast er athyglinni beint að hári, nefi eða maga (Cororve og Gleaves, 

2001). Einn undirþáttur líkamsmyndunarröskunar sem er mun algengari hjá karlmönnum 

er vöðvamyndunarröskun (muscle dysmorphia). Ólíkt líkamsmyndunarröskun, þar sem 

athyglin beinist oftast að ákveðnu einkenni á líkamanum, þá beinist athyglin hjá þeim sem 

þjást af vöðvamyndunarröskun á heildarútlit líkamans. Einstaklingar sem þjást af 

vöðvamyndunarröskun hafa áhyggjur af því að þeir séu með lítið magn af vöðvum þótt þeir 

séu vöðvamiklir. Líf þeirra fer að einkennast af því að stunda líkamsrækt og kraftlyftingar 

og að hugsa um mataræði (Pope o.fl., 1997). Í rannsókn Olivardia, Pope og Hudson (2000) 

kom í ljós að þeir sem þjáðust af vöðvamyndunarröskun voru líklegri til að forðast 

baðstrendur, sundlaugar, búningsklefa og aðra staði þar sem sést gæti í líkama þeirra. Ef 

þeir lentu í þessum aðstæðum upplifðu þeir mikinn kvíða. Að auki æfðu þeir yfirleitt á 

áráttukenndan hátt með fram þeirri skaðlegu hegðun að taka inn stera. 

Samfélagslegir þættir eins og fjölmiðlar (Jones, Vigfusdottir og Lee, 2004) 

foreldrar (Ricciardelli og McCabe, 2001) og vinir (Smolak, Levine og Schermer, 1999) 

hafa mikil áhrif á hvernig líkamsmynd þróast og er viðhaldið. Ein helsta nálgunin sem 

notuð er til að skýra þróun slæmrar líkamsmyndar eru félagsmenningarlegar kenningar 

(Sociocultural theories). Samkvæmt félagsmenningarlegum kenningum þróast slæm 

líkamsmynd vegna óraunhæfra staðallíkamsmynda sem einstaklingurinn upplifir sem 

félagsmenningarleg viðmið sem hann telur sig ekki uppfylla. Forsenda þess að 
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staðallíkamsmynd hafi neikvæð áhrif á líkamsmynd einstaklings er samanburður. 

Samkvæmt kenningu Festinger (1954) um félagslegan samanburð (Social comparison) 

hefur fólk hvatir (drive) til þess að meta eigið ágæti í samanburði við aðra. Fólk metur 

eigin skoðanir og getu á hinum ýmsu sviðum. Það sem hefur svo áhrif á þetta mat eru ekki 

bein áhrif einnar manneskju á aðra heldur er það samanburðurinn sem hefur áhrif. Þegar 

fólk ber sig saman við aðra þá hefur það áhrif á sálfræðilega þætti eins og sjálfsálit og 

sjálfstraust. Þetta gæti haft áhrif á líkamsmynd að því leyti að fólk á það til að bera sig 

saman við eitthvað/einhvern sem það telur vera betra/betri en það sjálft (upward 

comparison) (Festinger, 1954). Svona „upp á við“ samanburður getur þá gert líkamsmynd 

verri þegar viðkomandi finnst hann ekki standast samanburð við hinn aðilann (Birkeland 

o.fl. 2005). 

 

Áhrif fjölmiðla 

Fjölmiðlar virðast vera stór áhrifavaldur þegar kemur að mótun líkamsmyndar karla 

(Leit, Gray og Pope, 2002). Í grein Boute o.fl. (2011) er því haldið fram að fjölmiðlar hafi 

breytt þeirri ímynd sem fólk hefur af líkama sínum. Mögulegt er að þær líkamsgerðir sem 

birtast hvað mest í fjölmiðlum verði að einhvers konar staðalmyndum (stereotypes). Það 

eru til margar skilgreiningar á staðalmynd, en flestar eiga þær þó sameiginlegt að vera 

samansafn af fyrir fram gefnum skoðunum og hugmyndum um hvað og hvernig einhver 

manneskja sé (Schneider, 2005). Það mætti því ætla að karlmenn séu með einhverja 

staðalmynd af því hvernig æskilegur karlmannslíkami ætti að líta út. Það er þó ekki 

einungis einstaklingurinn sjálfur sem mótar þessar skoðanir og hugmyndir heldur einnig 

samfélagið (Schneider, 2005). Margir karlmenn eyða miklum tíma og vinnu í að reyna að 

ná þeirri líkamsgerð sem þykir æskileg hverju sinni. Ekki tekst öllum að ná þeirri 

líkamsgerð sem þeir óska sér og það getur ýtt undir óánægju með eigin líkama. Þeir sem ná 

líkamsgerðar-markmiðum sínum eru þó ekki endilega ánægðir (Frederick, Fessler og 

Haselton, 2005; Pope, Olivardia, Gruber og Borowiecki, 1999). Sýnileiki karlmannslíkama 

í auglýsingum hefur aukist töluvert frá 9. áratugnum (Morrison og Morrison, 2003). Sífellt 

grennri og vöðvastæltari fyrirsætur eru notaðar í auglýsingar í tímaritum (Law og Labre, 

2002). Rannsóknir hafa sýnt að karlmenn sem horfa á sjónvarpsauglýsingar þar sem 

óskalíkami kemur fyrir, upplifa í kjölfarið depurð og óánægju með eigin líkama (Agliata 

og Tantleff-Dunn, 2004). Hlutlausar vörur í auglýsingum virðast ekki kalla fram óánægju 

með eigin líkama (Agliata og Tantleff-Dunn, 2004). Karlmenn sem horfa á auglýsingu með 

mönnum með „venjulega“ líkama finna ekki fyrir depurð og óánægju með eigin líkama 
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(Blond, 2008; Lorenzen, Grieve og Thomas, 2004). Þessi áhrif eru einnig þekkt hjá 

kvenmönnum en í safnrannsókn (meta analysis) sem fjallaði um 25 rannsóknir á 

líkamsmynd kvenna kom í ljós að líkamsmynd þeirra kvenna sem sáu myndir í 

tilraunaaðstæðum af grönnum konum var mun verri heldur en hjá þeim sem sáu myndir af 

konum í meðal- eða yfirstærð (Groesz, Levine og Mumen, 2002). 

Fólk nú til dags er undir stöðugu áreiti frá margs konar fjölmiðlum, í gegnum síma, 

tölvur, sjónvarp, tímarit og dagblöð. Fjölmiðlar eru einnig mun fleiri og meira áberandi nú 

til dags en þeir voru áður fyrr. Ný form fjölmiðla hafa bæst við svo sem samfélagsmiðlar, 

blogg og myndbönd á netinu. Fardouly og Vartanian (2016) héldu því fram að aukin 

notkun samfélagsmiðla hefði slæm áhrif á líkamsmynd karla og kvenna. Einnig bentu 

niðurstöður þeirra til þess að þessi neikvæðu tengsl yrðu sterkari með tímanum. Á 

samfélagsmiðlum er á köflum mikil útlitsdýrkun og mjög auðvelt að eyða miklum tíma í 

það að skoða hvernig annað fólk lítur út. Samfélagsmiðlar hafa undanfarin ár náð 

gríðarlegum vinsældum og þá sérstaklega hjá ungu fólki. Þar ber helst að nefna 

samfélagsmiðla á borð við Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Eitt af því sem 

skilur þessa miðla frá öðrum er að fólk hefur þarna tækifæri til að stjórna að miklu leyti 

hvaða ímynd heimurinn sér af því. Því er það mjög algengt að fólk reyni að birta einhvers 

konar óskamynd af sér, eitthvað sem það telur betra en sannleikann (Fardouly og 

Vartanian, 2016). Tengsl samfélagsmiðla og líkamsmyndar karlmanna hafa ekki verið 

rannsökuð mikið og í flestum tilfellum hafa rannsóknir fjallað um líkamsmynd kvenna líkt 

og megnið af öðrum líkamsmyndar-rannsóknum (McLean, Paxton, Wertheim og Masters 

2015; Fardouly, Diedrichs, Vartanian, og Halliwell, 2015). Ekki er ástæða til að telja að 

áhrif samfélagsmiðla á líkamsmynd karla séu önnur en áhrifin á líkamsmynd kvenna. 

 

Þróun og birtingarmynd óskalíkamans 

Rannsóknir á líkamsmynd karla hafa verið af ýmsum toga undanfarin ár (Pope o.fl., 1999), 

allt frá rannsóknum á líkamsgerð fyrirsæta hjá Playgirl tímaritinu (Leit, Pope, og Gray 

2001) til rannsókna á líkamsgerð leikfangakarla (action toys) (Pope, o.fl., 1999). 

Niðurstöðurnar virðast flestar benda til þess að birtingarmynd karlmannslíkamans í 

fjölmiðlum sé að verða vöðvastæltari með tímanum (Leit, Gray, og Pope, 2001). Eflaust 

gætu margir sagt að þetta sé jákvæð þróun því að vöðvastæltur líkami þýðir í flestum 

tilfellum heilbrigður líkami en raunin er sú að óskalíkami karlmanna, rétt eins og 

kvenmanna, er í mörgum tilfellum orðinn óraunhæfur (Pope o.fl. 1999). Þessar niðurstöður 

benda til þess að kynin séu að þróast í andstæðar áttir í þessum málum en rannsóknir sýna 
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fram á að óskalíkami kvenna sé alltaf að verða grennri en óskalíkami karlmanna sé að 

verða vöðvastæltari (Dittmar, 2009). Rannsókn Pope og félaga (1999) sýndi að vinsælir 

leikfangakarlar á borð við Loga Geimgengil (Luke Skywalker) og Hans Óla (Han Solo) úr 

Stjörnustríðsmyndunum (Star Wars) voru orðnir svo vöðvastæltir í nýjustu útgáfum að 

flestir atvinnumenn í vaxtarrækt myndu blikna í samanburði við þá. Þetta eru merkilegar 

niðurstöður því að þessi þróun á sér stað á fremur skömmum tíma. Elstu leikfangakarlarnir 

í rannsókninni voru frá árinu 1978 og þeir nýjustu frá árinu 1998. Á aðeins  20 árum höfðu 

leikfangakarlarnir breyst frá því að vera „venjulegir“ í vexti í það að vera ómannlega 

vöðvastæltir. Í rannsókn Baghurst, Hollander, Nardella og Haff (2006) bentu niðurstöður 

til þess að leikfangakarlar væru enn að verða vöðvastæltari. Þetta eru leikföng sem fyrst og 

fremst eru hugsuð fyrir unga drengi. Það er því vel mögulegt að þetta sé enn einn 

áhrifavaldurinn þegar kemur að versnandi líkamsmynd karlmanna. 

Hugmyndir karlmanna um óskalíkama hafa breyst undanfarin ár. Nýrri rannsóknir 

benda til þess að óskalíkami karlmanna nú til dags sé grannvaxinn og vöðvastæltur frekar 

en bara vöðvastæltur (Fawkner og McMurray, 2002; Flament o.fl., 2012; Galioto og 

Crowther, 2013; Ridgeway og Tylka, 2005). Þetta er annað en rannsóknir fyrir um 15 árum 

bentu til. Í fyrri rannsóknum sem voru gerðar í kringum aldamótin 2000 var mikil áhersla á 

að óskalíkami karlmanna væri orðinn allt of vöðvastæltur. Að óskalíkaminn væri orðinn 

óraunhæfur að því leyti að ekki væri hægt að komast í þetta form án þess að notast við 

stera og önnur lyf (Pope o.fl., 1999; Leit o.fl., 2001).  Það er þó ljóst að óskalíkami 

karlmanna líkt og kvenmanna er breytilegt fyrirbæri og tekur mið af tíðaranda hverju sinni. 

Eitt af því sem mótar þennan tíðaranda og er sífellt að fá meiri athygli í 

líkamsmyndarfræðum er frægt fólk og áhrif þeirra á líkamsmynd annarra (Maltby, Giles, 

Barber og McCutcheon, 2005). 

 

Frægð 

Frægð er í almennum skilningi það hversu vel almenningur þekkir tiltekinn einstakling 

(Marshall, 1997). Í þessari ritgerð verður miðast við eftirfarandi skilgreiningu á frægri 

manneskju: „einstaklingur sem almenningur þekkir (leikari, íþróttamanneskja, 

skemmtikraftur o.s.frv.) fyrir afrek hans/hennar á tilteknu sviði“ (Kamins, 1989, bls. 34). 

Fræga fólkið er afar áberandi, það birtist í tölvunni okkar, símanum, sjónvarpinu, 

blöðunum og flestum ef ekki öllum þeim miðlum sem er beint að okkur. Það er því ekki 

óeðlilegt að áætla að fræga fólkið hafi einhvers konar á áhrif á annað fólk, samanber 

kenningu Festinger (1954) um félagslegan samanburð. Í rannsóknum á líkamsmynd beinist 
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athyglin sífellt meira að áhrifum fræga fólksins sem birtist í fjölmiðlum (Maltby o.fl., 

2005). Niðurstöður Maltby o.fl. (2005) bentu til þess að það að mynda einhliða samband 

(para-social) við frægt fólk sem er talið hafa flottan líkama hafi slæm áhrif á líkamsmynd 

hjá stelpum á unglingsaldri. Með einhliða sambandi er átt við að einstaklingurinn 

samsamar sig á einhvern hátt við frægu manneskjuna en fræga manneskjan veit ekki af því 

og er ekki virkur þátttakandi í sambandinu. Í rannsókn Maltby o.fl. (2005) fundust þessi 

áhrif ekki hjá karlmönnum. Þessar niðurstöður eru þó ekki tæmandi og það má velta því 

fyrir sér hvort þetta eigi einnig við um stráka á unglingsaldri og svo seinna karlmenn. 

Önnur rannsókn benti til þess að karlmenn væru líklegri en konur til þess að bera útlit sitt 

saman við frægt fólk (Fisher, Dunn og Thompson, 2002). 

Schickel (1985) hélt því fram að fólki fyndist það jafnvel þekkja frægt fólk 

persónulega sökum þess hve oft fjölmiðlar fjölluðu um það. Að vissu leyti má segja að 

samfélagið sé hugfangið af frægu fólki (Choi og Rifon, 2007). Það er algengt að frægt fólk 

birtist í auglýsingum þar sem það auglýsir og styrkir einhverja tiltekna vöru. Þetta hefur 

orðið algengara undanfarin ár (Stafford, Spears og Hsu, 2003). Því hefur verið haldið fram 

að staðalmyndin um að „það sem er fallegt er gott“ sé ein helsta ástæðan þess að frægt fólk 

sé valið til þess að auglýsa vörur (Friedman og Friedman, 1979; Singer, 1983; Kamins 

1990). Fræga fólkið er því mjög sýnilegt og margar af þeim vörum sem fólk notar daglega 

er hægt að tengja við einhverja fræga manneskju (Stafford o.fl.). Það er einnig afar algengt 

að fræga fólkið sé virkt á samfélagsmiðlum þar sem það birtir af sér myndir, sem 

áskrifendur síðnanna skoða og bera sig hugsanlega saman við. Þessar myndir sem fræga 

fólkið birtir af sér eru oft mikið unnar og langt frá raunveruleikanum (Marshall, 2010). 

Hægt er að breyta útliti, birtu eða efni myndanna með forritum á borð við Photoshop frá 

Adobe. Sem dæmi er mjög algengt að lögun og hlutföllum líkamshluta sé breytt til þess að 

mæta einhverjum samfélagslegum stöðlum sem þykja æskilegir hverju sinni. Endanlega 

afurðin er því oft bjöguð útgáfa af raunveruleikanum og þetta getur haft áhrif á 

líkamsmynd þess fólks sem skoðar þessar myndir (Fardouly og Vartanian, 2016). Ef 

notkun samfélagsmiðla  hefur neikvæð áhrif á líkamsmynd, þá getur verið að hægt sé að 

rekja það til félagslegs samanburðar. 

Innfæring 

Fólk fær sífellt skilaboð um að það eigi að líta út á einhvern ákveðinn hátt. Sama hvort að 

það eru frægir eða óþekktir einstaklingar, fjölmiðlar eða samfélagið í heild sinni sem sendir  

þessi skilaboð þá er fólk svo sannarlega að fá þau (Maltby o.fl., 2005; Stafford o.fl., 2003). 
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Það er svo mismunandi hversu meðvitað fólk er um  þessi skilaboð og að hve miklu leyti 

það samþykkir þau, eða „tekur þau inn á sig“ (Cusumano og Thompson, 1997). Skilaboðin 

sem fólk fær og samanburður milli manneskja hefur mismikil áhrif á fólk (Dittmar, 2008). 

Til að aðgerðabinda það hversu mikið fólk tekur inn á sig af samfélagslegum gildum sem 

snúa að útliti og líkama er notast við hugtakið „innfæring“ (internalization) (Heinberg, 

Thompson og Stormer, 1995; Schaefer o.fl., 2015). Innfæring á við það að meðtaka og 

samþykkja útlitsleg gildi og fegurðarhugmyndir samfélagsins (Dittmar, Halliwell og 

Stirling, 2009). Samkvæmt Heinberg o.fl. (1995) eru það fjölmiðlar, ættingjar og vinir sem 

hafa mest áhrif á hvaða gildi það eru sem fólk meðtekur hverju sinni. Þessi gildi eru, á 

köflum, óraunhæf og það getur stuðlað að því að fólk upplifi óánægju með eigin líkama 

(Schaefer o.fl., 2015). Í takt við megnið af líkamsmyndarfræðum hafa flestar innfæringar-

rannsóknir snúist um líkamsmynd kvenna. Útlits- og fegurðarskilaboðin sem karlar og 

konur fá eru mismunandi, en karlmenn geta jafnt á við konur innfært viðmið samfélagsins 

um útlit (Grammas og Schwartz, 2009).  

 

Markmið og tilgátur 

Markmið þessarar rannsóknar var annars vegar að athuga tengsl á milli birtingar á 

óskalíkama karlmanna og líkamskvíða og hins vegar að kanna tengsl milli innfæringar 

samfélagsgilda og líkamskvíða.  

Athugað var hvort  ljósmyndir af frægum einstaklingum með óskalíkama, ljósmyndir af 

óþekktum einstaklingum með óskalíkama og hlutlausar ljósmyndir af snjallsímum hefðu 

áhrif á líkamskvíða. Einnig var athugað hvort fylgnisamband væri á milli innfæringar 

samfélagsgilda og líkamskvíða. 

Tilgáta 1a: Þeir sem sjá myndir af frægum karlmönnum með óskalíkama munu mælast 

hærra á líkamskvíða heldur en þeir sem sjá myndir af óþekktum karlmönnum með 

óskalíkama og myndir af snjallsímum. 

Tilgáta 1b: Þeir sem sjá myndir af óþekktum karlmönnum með óskalíkama munu mælast 

hærra á líkamskvíða heldur en þeir sem sjá myndir af snjallsímum. 

 

Tilgáta 2: Þeir sem mælast hátt á innfæringarskala munu mælast hærra á líkamskvíða en 

þeir sem mælast lágt á innfæringarskala 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur í tilrauninni voru 179, allir karlmenn. Upphaflega var send út þátttökubeiðni 

til 228 mögulegra þátttakenda en alls svöruðu 179 af þeim þeirri beiðni. Meðalaldur þeirra 

var 28 ár (Sf = 7,14, spönn = 19-64 ár). Um hentugleikaúrtak var að ræða. Þátttakendur áttu 

það allir sameiginlegt að þeir þekktu að minnsta kosti annan höfunda þessarar ritgerðar eða 

einhvern af þremur öðrum nemendum sem tóku þátt í gagnaöflun fyrir þessa rannsókn. 

Þátttakendum var skipt í þrjá hópa af handahófi áður en þátttökubeiðni var send. Til þess 

var notast var við forrit af síðunni www.random.org/lists. Í hópi 1 var 61 þátttakandi og 

meðalaldur var 27 ár (Sf = 5,25, spönn = 21 - 54 ár), í hópi 2 voru 62 þátttakendur og 

meðalaldur var 29 ár (Sf = 8,64, spönn = 22- 64) ár og í hópi 3 voru 56 þátttakendur og 

meðalaldur var 28 ár (Sf = 7,07, spönn = 19-60 ár). 

Mælitæki 

Líkamskvíði. Til að mæla líkamskvíða þátttakenda var notast við Physical 

appearance state and trait anxiety scale, PASTAS, eftir Reed, Brannick og Sacco (sjá 

viðauka 2) (1991). Á listanum eru alls 16 atriði, hvert þessara atriða metur kvíða 

einstaklings tengdan ákveðnum líkamshluta eða líkamsþyngd. Dæmi um spurningar á 

listanum eru: „Ég finn fyrir óöryggi gagnvart maga“ og „Ég finn fyrir óöryggi gagnvart 

lærum“. Þátttakendur svöruðu spurningunum á sjö punkta likert kvarða sem var frá „að 

engu leyti“ til „að öllu leyti“. Því hærra sem mæling þátttakenda er á PASTAS listanum 

því meiri líkamskvíða er hann haldinn.  

Innfæring var mæld með Sociocultural Attitudes Towards Appearance 

Questionnaire-4 (SATAQ-4) listanum. SATAQ-4 listinn er eftir Schaefer o.fl. (2015) (sjá 

viðauka 1), en upprunalegi listinn var gefinn út árið 1995. Íslensk þýðing er eftir Sigrúnu 

Daníelsdóttur. Á listanum eru tíu atriði, hvert þessara atriða snýr að huglægu mati 

þátttakenda á útliti sínu. Dæmi um spurningar á listanum eru: „Ég hugsa mikið um að vera 

vöðvastæltur“ og „ég vil að líkami minn líti út fyrir að vera mjög grannur“. Þátttakendur 

svöruðu spurningunum á sjö punkta likert kvarða sem var frá „að öllu leyti sammála“ til 

„að öllu leyti ósammála“. 

 



10 
 

Rannsóknarsnið 

Notast var við millihópasnið. Frumbreytan var myndefni ljósmynda og tók þrjú gildi: 

myndir af frægum karlmönnum sem voru berir að ofan í auglýsingu, myndir af óþekktum 

karlmönnum sem voru berir að ofan í auglýsingu og hlutlausar myndir af símum. 

Myndirnar í þriðja hópnum voru hlutlausar að því leyti að þær ættu ekki að tengjast 

líkamsmynd. Fylgibreyturnar voru tvær, annars vegar líkamsánægja sem mæling 

þátttakenda á PASTAS spurningalistanum og hins vegar innfæring sem mæling 

þátttakenda á SATAQ spurningalistanum. Mæling þátttakenda á SATAQ listanum er hins 

vegar frumbreyta í tilgátu 2 og mæling á PASTAS listanum fylgibreyta. 

 

Áreiti 

Notast var við ljósmyndir af karlmönnum sem sátu fyrir í myndatöku og símum sem 

fengnar voru af vefsíðum á Internetinu. Í forprófun voru 32 myndir af karlmönnum metnar 

(16 af frægum og 16 af óþekktum) af 49 þátttakendum. Í forprófun voru myndirnar metnar 

á þremur víddum (hversu aðlaðandi, hversu flott líkamsbygging og hversu frægur) á fimm 

punkta likert kvarða þar sem 1 stendur fyrir mjög lítið og 5 stendur fyrir mjög mikið. Þær 

myndir sem mældust hátt á frægð og þær sem mældust lágt á frægð en voru með svipaða 

mælingu fyrir gildin, „hversu aðlaðandi“ og „hversu flott líkamsbygging“ voru paraðar 

saman. Þetta var gert til að einangra áhrif frægðar sem mest. Eftir forprófun voru tólf 

myndir valdar. Þar af voru sex myndir af karlmönnum sem mældust hátt á frægð og sex 

myndir af karlmönnum sem mældust lágt á frægð. Báðir þessir hópar mældust með svipuð 

gildi fyrir hversu aðlaðandi áreitin voru metin og hversu flotta líkamsbyggingu þeir voru 

taldir hafa. Sex auglýsingamyndir af snjallsímum voru valdar (sjá viðauka 5). Myndirnar 

þar sem karlmenn komu fyrir sýndu allan efri líkama þeirra beran og einnig sást í andlit 

þeirra (sjá viðauka 3 og 4). Þátttakendur voru spurðir hversu vel einstaklingurinn á 

myndinni hentaði til þess að auglýsa fatnað og hversu vel síminn á myndinni hentaði til 

þess að auglýsa tiltekna gerð af síma. 

 

Framkvæmd 

Þátttakendur svöruðu netkönnun í forritinu Questionpro (www.questionpro.com). 

Þátttakendur fengu skilaboð með boði um þátttöku í gegnum vefsíðuna 

www.facebook.com. Búnar voru til þrjár mismunandi útgáfur af spurningakönnuninni, ein 

fyrir hvern hóp. Þessar þrjár útgáfur af könnuninni innihéldu allar sömu mælitæki en 

mismunandi útgáfur af áreiti; fræga karlmenn, óþekkta karlmenn og hlutlausa síma. Í 
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byrjun könnunarinnar lásu þátttakendur leiðbeiningar og skilmála rannsóknarinnar. 

Þátttakendum var tjáð að gögnin úr þessari spurningakönnun yrðu notuð í tvær 

mismunandi BS-ritgerðir, þess vegna sneru sumar spurningarnar að sjálfsáliti, aðrar að 

markmiðum og enn aðrar að auglýsingum. Þetta var gert til þess að reyna að halda 

raunverulegum tilgangi rannsóknarinnar leyndum. Þátttakendum var einnig tjáð að svör 

þeirra yrðu nafnlaus og ekki yrði hægt að rekja svör til þátttakenda. Skilmálar um þátttöku 

voru að þátttakandi hefði lesið leiðbeiningarnar og að hann hafi náð 18 ára aldri. Næst voru 

þátttakendur beðnir um tilgreina kyn sitt. Ef þátttakandi valdi „kvenkyn“ eða „annað“ þá 

fór viðkomandi beint á seinustu síðu spurningakönnunarinnar þar sem honum var þakkað 

fyrir þátttökuna. Það voru aðeins PASTAS OG SATAQ-4 listarnir sem voru notaðir við 

úrvinnslu þessarar rannsóknar. Ekki var boðin umbun fyrir þátttökuna. Það var ekki leitað 

til vísindasiðanefndar til þess að fá samþykki fyrir rannsókninni þar sem allir þátttakendur 

höfðu náð 18 ára aldri og svör þeirra voru nafnlaus. 

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Gögnin úr spurningakönnuninni voru flutt frá forritinu Questionpro yfir í tölfræðiforritið 

SPSS og unnið með þau þar. Töflur voru unnar í forritinu Microsoft Excel. 

Áreiðanleikstuðull var reiknaður fyrir SATAQ-4 listann og PASTAS listann. Notast var 

við Cronbach’s alpha stuðul og áreiðanleiki beggja lista var hár. Tilgátur 1a og 1b voru 

prófaðar með einhliða dreifigreiningu. Þetta var gert til þess að finna út hvort marktækur 

munur væri á líkamskvíða (mæling á PASTAS) hjá hópunum þremur. Tilgáta 2 var prófuð 

með því að reikna fylgnistuðul milli líkamskvíða (PASTAS) og innfæringar (SATAQ). 
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Niðurstöður 

 

Tafla 1 sýnir lýsandi tölfræði fyrir líkamskvíða (PASTAS). Svipuð meðaltöl eru hjá 

hópunum á báðum kvörðum. Staðalfrávikin eru nokkuð há og dreifing því mikil.  

 

Tafla 1. Meðaltal og staðalfrávik hópanna og Cronbachs alpha áreiðanleikastuðull fyrir 

líkamskvíða og innfæringu. 

Spurningalisti 
  

  Hópur 1   Hópur 2   Hópur 3 

  α M Sf M Sf M Sf 

PASTAS 0,95 33,17 15,76 37,13 18,46 34,73 17,14 

SATAQ 0,90 4,02 1,12 4,10 1,11 4,25 0,94 

        Til að athuga hvort marktækur munur væri á hópunum í þýði var gerð einhliða 

dreifigreining (one way ANOVA) sem leiddi í ljós að ekki var marktækur munur milli 

hópanna, F (2, 162) = 0,76, p = 0,469. Þessar niðurstöður styðja ekki við tilgátur 1a og 1b. 

Enn fremur var gerður Bonferroni eftirásamanburður til að sjá hvort munur væri á milli 

hópa og hvar þessi munur lægi. Ekki fannst marktækur munur milli hópa 1 og 2 (p = 

0,663), hópa 1 og 3 (p = 1,000) og hópa 2 og 3 (p = 1,000). Til að prófa tilgátu 2 var 

reiknaður fylgnistuðull milli líkamskvíða og innfæringar. Marktæk millisterk jákvæð fylgni 

fannst, r = 0,44, sem þýðir að þeir sem hafa innfært samfélagsleg gildi um útlit og 

líkamsgerð eru með meiri líkamskvíða en aðrir. Þetta styður við tilgátu 2. Í kjölfarið á 

þessum fylgniniðurstöðum var gerð samvikadreifing (analysis of covariance) til að athuga 

hvort marktækur munur væri á líkamskvíða hópanna ef stjórnað væri fyrir 

innfæringarbreytunni (SATAQ). Ekki fannst marktækur munur á milli hópanna, F (2, 161) 

= 0,71, p = 0,495.  
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Umræða 

 

Í þessari rannsókn var reynt að framkalla skammtímaáhrif líkamskvíða. Ekki tókst að sýna 

fram á að frægir karlmenn með óskalíkama hefðu meiri og neikvæðari áhrif á líkamskvíða 

þátttakenda heldur en óþekktir karlmenn með óskalíkama. Ekki tókst heldur að sýna fram á 

að óþekktir karlmenn með óskalíkama hefðu meiri og neikvæðari áhrif á líkamskvíða 

heldur en hlutlausar myndir af símum. Tilgátur 1a og 1b voru ekki studdar í þessari 

rannsókn. Aftur á móti studdu niðurstöður við tilgátu 2. Fylgnin á milli innfæringar og 

líkamskvíða sýnir að þeir sem hafa innfært samfélagsleg gildi um útlit eru óánægðari með 

líkama sinn. Þetta eru langtímaáhrif, þar sem það tekur langan tíma að innfæra 

samfélagsleg gildi um útlit. Tilgátur rannsakenda stóðust því ekki nema að hluta. 

Ekki fannst munur á líkamskvíða hópanna en niðurstöður þessarar rannsóknar benda 

til þess að innfæring sé nátengd líkamskvíða. Karlmenn eru stöðugt berskjaldaðir (exposed) 

fyrir áreitum eins og þeim sem notuð voru í þessari tilraun. Slíkar myndir eru ekki 

óalgengar í daglegu lífi og fjölmiðlum (Murray og Touyz, 2012).  

Tengsl innfæringar og líkamskvíða má bæði skýra með kenningu Festingers (1954) 

um félagslegan samanburð og félagsmenningarkenningum. Innfæring á samfélagsgildum 

gæti leitt til „upp á við samanburðar“ sem svo leiðir til líkamskvíða. Fylgni milli 

innfæringar og líkamskvíða er einnig í samræmi við félagsmenningarlegar kenningar. 

Félagsmenningarlegar kenningar myndu útskýra líkamskvíða út frá því að einstaklingur 

verður fyrir áhrifum af staðalmyndum sem framkalla líkamskvíða. Ef einstaklingur 

innfærir samfélagsleg gildi þá hefur hann innfært þessar staðalmyndir sem sannleikann. Sá 

einstaklingur sér þá þessar staðalmyndir sem hið eina rétta og fallega útlit.  

Þessar niðurstöður eru ekki í samræmi við fyrri rannsóknir sem hér hefur verið 

fjallað um en þó eru rannsóknir sem sýna fram á að ekki var munur á líkamskvíða eftir 

birtingu áreita (van der Berg o.fl., 2007). Það gætu verið ýmsar ástæður fyrir því að tilgátur 

1a og 1b voru ekki studdar. Ein af þeim gæti verið sú að meðalaldur þátttakenda í þessari 

rannsókn var töluvert hærri en í mörgum þeim rannsóknum sem hafa framkallað 

líkamskvíða. Önnur ástæða gæti verið þreyta þátttakenda í svörun þar sem margir 

spurningalistar voru notaðir í gagnasöfnuninni. 

Það ber að nefna að í rannsókninni var mikill meirihluti þátttakenda á aldursbilinu 

25-27 ára og ætti því ekki að alhæfa niðurstöður yfir á alla karlmenn. Einnig ber að nefna 
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að  úrtakið var hentugleikaúrtak þar sem rannsakendur völdu þátttakendur í rannsóknina. 

Það er þó ekki endilega ástæða til að ætla að myndir af óskalíkama kalli frekar fram 

óánægju með líkama hjá tilviljunarúrtaki heldur en hjá hentugleikaúrtaki. Eins voru 

spurningalistarnir lagðir fram með netkönnnun og því lítil stjórn á aðstæðum og er því 

ómögulegt að segja til um hvort önnur áreiti hafi haft áhrif á svör þátttakenda. 

Það er spurning hvort fólk sé orðið meðvitaðra um það nú til dags að jákvæð 

líkamsmynd sé mikilvæg og að óskalíkamar sem birtast okkur séu óraunhæfir. Rannsóknir 

og umfjöllun um mikilvægi jákvæðrar líkamsmyndar hafa aukist mikið á undanförnum 

árum (Tylka og Wood-Barcalow, 2015). Vitneskja um mikilvægi jákvæðrar líkamsmyndar 

gæti verið mismunandi á milli kynslóða. Áhugavert væri að endurtaka rannsóknina og 

skipta þátttakendum upp í aldursbil og sjá hvort að munur mældist á milli kynslóða. Í 

þessari rannsókn hentaði úrtakið ekki vel til þess að áætla um þröng aldursbil eða tiltekna 

aldurshópa. Hægt væri að fá nokkur úrtök, öll með þátttakendur á tilteknu aldursbili og 

síðan kanna hvort að marktækur munur væri á líkamskvíða og innfæringu á milli hópanna. 

Einnig væri áhugavert að skoða hvort munur væri á líkamskvíða og innfæringu karlmanna 

eftir kynhneigð.  

Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á líkamsmynd samkynhneigðra karlmanna. 

Niðurstöður virðast benda í þá átt að óskalíkami samkynhneigðra karlmanna sé ekki sá 

sami og óskalíkama gagnkynhneigðra karlmanna (Levesque og Vichesky, 2006). Doyle og 

Engeln (2014) héldu því fram að óánægja með eigin líkama og raskanir tengdar 

líkamsóánægju væru algengari hjá samkynhneigðum körlum heldur en gagnkynhneigðum. 

Því hefur einnig verið haldið fram að samfélag samkynhneigðra karlmanna (the gay 

community) sé mun uppteknara af útliti og æskilegu líkamsformi heldur en samfélag 

gagnkynhneigðra karlmanna (Doyle og Engeln, 2014). Rannsakendur hafa ekki verið 

sammála um það hvernig óskalíkami samkynhneigðra karlmanna er, sumir hafa haldið því 

fram að margir samkynhneigðir karlmenn sækist eftir því að vera mjög grannir á meðan 

aðrir hafa haldið því fram að samkynhneigðir karlmenn sækist frekar í það vera mjög 

vöðvastæltir (Levesque og Vichesky, 2006; Feldman og Meyer, 2007). Þetta hefur lítið 

verið rannsakað hér á landi og væri því áhugavert að rannsaka það.  

Mikilvægt er að að láta samfélagsleg gildi um útlit ekki hafa of mikil áhrif á sig. Það 

samband sem fannst á milli innfæringar og líkamskvíða gæti stuðlað að neikvæðri 

líkamsmynd sem hefur alvarlegar afleiðingar í för með sér. Þessar niðurstöður varpa því 

ljósi á mikilvægi þess að finna leiðir til að fyrirbyggja líkamskvíða karlmanna.  
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Viðauki 1 

Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire-4 (SATAQ-4) 

Vinsamlegast lestu eftirfarandi staðhæfingar vandlega yfir og merktu við þá tölu sem lýsir best hve 

sammála eða ósammála þú ert hverri staðhæfingu. 

Að öllu leyti sammála = 1 

Mjög  sammála = 2 

Frekar sammála = 3 

Hvorki sammála né ósammála = 4 

Frekar ósammála = 5 

Mjög ósammála = 6 

Að öllu leyti ósammála = 7 

1.  Það er mikilvægt fyrir mig að vera íþróttamannslega vaxin(n) 1    2    3    4 5    6 7 

2.  Ég hugsa mikið um að vera vöðvastælt(ur)    1    2    3    4 5    6    7 

3.  Ég vil að líkami minn líti út fyrir að vera mjög grannur  1    2    3    4 5    6 7 

4.  Ég vil að líkami minn líti út fyrir að hafa litla fitu   1    2    3    4    5     6 7 

5.  Ég hugsa mikið um að vera grönn/grannur    1    2    3    4    5     6 7 

6.  Ég eyði miklum tíma í að gera hluti til að verða   1    2    3    4    5     6 7 

     íþróttamannslegri  í vexti  

7.  Ég hugsa mikið um að vera íþróttamannslega vaxin(n)  1    2    3    4    5     6 7 

8.  Ég vil að líkami minn líti út fyrir að vera mjög grannvaxinn 1    2    3    4    5     6 7 

9.  Ég hugsa mikið um að hafa litla fitu    1    2    3    4    5     6 7 

10. Ég eyði miklum tíma í að gera hluti til að verða vöðvastæltari 1    2 3    4    5    6 7 
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Viðauki 2 

 

PASTAS listinn (líkamskvíði) 

Physical appearance state and trait anxiety scale 

eftir Reed, Thompson, Brannick og Sacco (1991). 

Ísl. þýð. Björgvin Helgi Jóhannsson og Ragna B. Garðarsdóttir, 2011 

 

Hversu vel eiga eftirfarandi staðhæfingar við um þig? 

 

Að engu leyti = 1 

Mjög Lítið = 2 

Frekar lítið = 3 

Hvorki mikið né lítið = 4 

Frekar mikið = 5 

Mjög mikið = 6 

Að öllu leyti = 7 

 

Ég finn fyrir óöryggi gagnvart:                     

 

1.                  Því að líta út fyrir að vera of þungur.   1    2 3    4    5    6 7 

2.                  Lærunum.       1    2 3    4    5    6 7 

3.                  Rassinum.       1    2 3    4    5    6 7 

4.                  Mjöðmunum.      1    2 3    4    5    6 7 

5.                  Kviðnum/maganum.     1    2    3    4    5    6   7 

6.                  Fótleggjunum.      1    2 3    4    5    6 7 

7.                  Mittinu.       1    2 3    4    5    6 7 

8.                  Vöðvamótun.      1    2 3    4    5    6 7 

9.                  Eyrunum.       1    2 3    4    5    6 7 

10.              Vörunum.       1    2 3    4    5    6 7 

11.              Úlnliðnum.       1    2 3    4    5    6 7 

12.              Handleggjunum.      1    2 3    4    5    6 7 

13.              Enninu.       1    2 3    4    5    6 7 

14.              Hálsinum.       1    2 3    4    5    6 7 

15.              Hökunni.       1    2 3    4    5    6 7 

16.              Fótunum.       1    2 3    4    5    6 7 
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Viðauki 3 
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 http://celebrityinside.com/body-measurements/actor/ryan-gosling-height-weight-shoe-size-vital-stats/ 

2
 http://www.thefashionisto.com/wp-content/uploads/2014/07/David-Beckham-HM-Underwear-Bodywear-001.jpg 

3
 http://greginhollywood.com/morning-man-encore-matthew-mcconaughey-2-92025 

4
 https://www.popworkouts.com/brad-pitt-fight-club-workout-tyler-durden/ 

5
 http://celebrityinside.com/body-measurements/actor/body-measurements-channing-tatum-height-weight-shoe-size-stats/ 

6
 http://www.jamaicaobserver.com/mobile/lifestyle/Usher-sizzles-in-shirtless-photo-shoot-_15230627 
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3. 
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Viðauki 4 
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7
 https://mjshochat723.files.wordpress.com/2013/11/1426473_637574026299725_692013084_n1.jpg 

8
 http://mensunderwearworld.com/wp-content/uploads/2011/03/maxwell+zagorski-jockey-underwear-0.jpg 

9
 http://theberry.com/2015/05/22/shirtless-friday-29-photos-85/ 

10
 https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/61/f5/e0/61f5e0d7e5f306054390d4a96fe8fbab.jpg   

11
 http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3054517/Abercrombie-Fitch-vows-stop-using-shirtless-models-stores-revealing-plans-try-

diversify-overtly-sexy-image.html 
12

 http://www.thefashionisto.com/wp-content/uploads/2015/03/Mechad-Brooks-Calvin-Klein-Underwear-Campaign-Photo.jpg 
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10. 
9. 

12. 11. 
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Viðauki 5 
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 http://www.coloribus.com/adsarchive/prints/lg-g-flex-curved-to-fit-your-heart-18872805/ 
14

 http://news.phonesltd.co.uk/phones/motorola/google-may-replace-your-nexus-6-if-you-accidentally-drop-it-and-shatter-the-screen/ 
15

 http://7objects.com/blog/apple_iphone_6_vs_iphone_6_plus_vs_iphone_6s_vs_iphone_6s_plus 
16
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17
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