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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara því hvort það sé í raun og veru nauðsynlegt 

að vera gönn/grannur til að vera heilbrigður. Við fáum sífellt fréttir af því að í heiminum 

ríki „offitufaraldur“. Þá sé þyngd vestrænna þjóða á hraðri uppleið og að heilbrigði sé 

þar af leiðandi á mikilli niðurleið. Á Vesturlöndum í dag er staðalímynd hins heilbrigða 

og hrausta líkama, grannur líkami. Hér verður fjallað um viðhorf til ofþyngdar og offitu í 

vestrænum samfélögum samtímans. Litið verður til þeirrar orðræðu sem á sér stað um 

offitu og afleiðingar hennar skoðaðar. Þar á meðal verður fjallað um líkamsímynd, áhrif 

offitu orðræðunnar á líkamsímynd og hvaða áhrif fjölmiðlar hafa á þessi málefni. 

Ritgerðin byggir á heimildaöflun, þar sem leitað var í greinar og bækur sem tengjast 

viðfangsefninu og það nálgast með mannfræðilegu sjónarhorni og kenningarlegri nálgun 

hennar á líkamann og tengsl líkamans, menningar og samfélaga. Niðurstaðan er sú að of 

mikil áhersla er lögð á þyngdartap á kostnað þeirrar áherslu sem mætti vera á heilbrigði. 

Að stöðugt hvetja fólk til að grenna sig í nafni heilbrigðis getur leitt til meiri skaðsemi en 

góðs. 
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Abstract 

This essay seeks to answer the question if it is necessary to be thin in order to be 

healthy. We constantly hear that we are facing an obesity epidemic. That people in the 

western societies are getting heavier, and the consequence is that health is rapidly 

getting worse. In western countries the ideal image of a healthy and fit body is a thin 

body. The aspect towards overweight and obesity in western society today will be 

discussed here, as well as the discourse about obesity and the consequences of this 

discourse. In addition, there will be discussion about body image and the effect that the 

obesity epidemic discourse and media has on body image. This essay is based on 

literature review, and information sought in articles and books that are related to the 

topic. The subject was approached with an anthropological view and a theoretical 

approach on the body, and the association between the body, culture and societies. The 

conclusion is that there is too much emphasis on weight loss and too little on health. To 

constantly urge individuals to lose weight in the name of health can cause more harm 

than good. 
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Formáli  

Þessi ritgerð er 12 eininga lokaverkefni til B.A. gráðu í mannfræði við Háskóla Íslands. Ég 

vil þakka leiðbeinanda mínum Helgu Þórey Björnsdóttir kærlega fyrir hennar leiðsögn. 

Aðstoð hennar var ómetanleg, ekki einungis vegna fræðilegrar leiðsagnar og gagnlegra 

ábendinga heldur vegna þess að hún minnti mig á hversu mikilvægt það er að hafa 

gaman að því sem maður tekur sér fyrir hendur í lífinu. Að auki vil ég sérstaklega þakka 

manninum mínum Brynjari Erni Svavarssyni. Hann hefur staðið með mér í gegnum súrt 

og sætt, hann er minn klettur og mun ég aldrei getað þakkað honum nægilega fyrir allan 

stuðninginn. Að lokum vil ég þakka foreldrum mínum sem hafa stutt mig í gegnum allt 

sem ég tek mér fyrir hendur.  
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Inngangur 

„Á bráðadeildinni upplifði ég einstaklega undarlegt viðhorf læknastéttarinnar,“ 

segir Björt. „Ég lá á bekknum og læknirinn var að sprauta mig með morfíni. Hún 

spurði mig hvað ég hefði verið þung fyrir aðgerð og ég svaraði því, 130 kíló. „Já, og 

ertu ekki ánægð núna?“ sagði hún. Ég gat ekki einu sinni svarað henni því ég var svo 

hissa. Þarna lá ég, emjandi af kvölum, sí-drullandi og stóð ekki undir sjálfri mér og í 

raun eins og fangi á eigin heimili. Það virðist bara skipta máli að vera grannur, 

önnur lífsgæði eru aukaatriði.“ (Kristborg Bóel Steindórsdóttir, 2015) 

Eins og ótal margir hef ég lengi reynt að breyta og stjórna eigin líkama. Því vakti viðtal 

við konu, þar sem hún lýsir líðan sinni eftir hjáveituaðgerð athygli mína1. Hún segir sjálf 

að fyrir aðgerðina hafi hún verið offeit en engin heilsufarsvandamál hafi verið til staðar, 

en eftir aðgerðina hafi lífsgæði hennar versnað til muna. Frásögn hennar lýsir þeim 

hugmyndum sem ríkjandi eru á Vesturlöndum í dag, þar sem staðalímyndin af hraustum 

og heilbrigðum líkama, er grannur líkami. Áhersla virðist vera á þyngdartap, sem yfirleitt 

yfirgnæfir alla umfjöllun um heilbrigt lífefni.    

 Í þessari lokaritgerð til B.A. gráðu í mannfræði verður sjónum beint að 

hugmyndum um offitu, líkamsímynd og heilbrigði og spurt hvaðan slíkar hugmyndir um 

offitu koma?  Er í raun og veru nauðsynlegt að vera grönn/grannur í dag til að vera 

heilbrigður? Til að varpa ljósi á efnið verður meðal annars stuðst við kenningarlega 

nálgun Michel Foucault um orðræðu, alsæishyggju og lífvald. Orðræða og þekking eru 

samtvinnuð fyrirbæri sem mótast og verða til á ákveðnum stað og stund. Alsæishyggja 

eða Panopticonism (Foucault, 1975) gengur í stórum dráttum út á að ósýnilegt og 

sjálfvirkt vald geri það að verkum að einstaklingur fer að fylgjast með sér sjálfum. Einnig 

verður fjallað um hugtakið lífvald eða biopower en það er vald sem ríkið getur beitt til 

að aga og stjórna þegnum sínum m.a. í gegnum iðkanir sem tengjast líkamanum. Með 

þessi hugtök í huga verður litið til þess hvernig fjallað er um offitu í vestrænum 

samfélögum í dag. Orðræðan í kringum „offitufaraldurinn“ er ein sú áhrifaríkasta 

                                                 
1 Hjáveituaðgerð (e. gastric bypass) er aðgerð þar sem meltingarvegurinn er tengdur framhjá 

maganum og skeifugörnin tengd mjógirninu. Hjáveituaðgerðir eru dýrar og eru stórfellt inngrip í 

líkamsstarfsemina. (Bjarni Kristinn Gunnarsson, Ingunn Hansdóttir, Erla Björnsdóttir, Erla Björg 

Birgisdóttir, Anna Þóra Árnadóttir og Björn Magnússon, 2016).  
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orðræða samtímans og  hefur hún áhrif á hvernig við hugsum um heilsu og líkama. Hún 

hefur einnig neikvæð áhrif á fjölda einstaklinga sem þykja offeitir og er ein 

birtingarmynd þeirra fordóma sem tengjast holdafari fólks. En andstætt við hinn granna 

líkama eru feitir líkamar taldir vera latir, eftirlátssamir og skorta sjálfsstjórn.  

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar verður stiklað á stóru yfir sögu líkamans í mannfræði  og 

farið yfir kenningarlega nálgun með það að markmiði að varpa ljósi á viðfangsefni 

ritgerðarinnar. Fjallað verður um hugtakið habitus eða veruhátt sem mannfræðingurinn 

Marcel Mauss (1970) skrifaði fyrstur um í greininni „Techniques of the body“ og Pierre 

Bourdieu (1977) útfærði enn frekar. Þetta er hugmynd sem gengur út á að allt sem við 

gerum, hvernig við hreyfum okkur, klæðum, venjur okkar og smekkur og fleira er 

menningarlega skapað. Hugmyndin um veruhátt verður sett í samhengi við 

leiklistarkenningu (e. dramaturgical theory) Erving Goffman (1959) en hann líkir 

samskiptum okkar við leikrit. Því næst verður fjallað um siðmenntaða líkamann, 

hugmyndin um hinn siðmenntaða líkama verður skoðuð en hún er unnin út frá 

umfjöllun þýska félagsfræðingsins Norbert Elias (1994) um feril siðmenningar. Í seinni 

hluta fyrsta kafla verður fjallað um nokkur af lykilhugtökum og kenningum franska 

heimspekingsins Michel Foucault (2005) sem tengjast viðfangsefni ritgerðarinnar. Að 

lokum verður fjallað um orðræðu, en þar verður leitast við að útskýra hvað er orðræða 

og litið til orðræðu með hugmyndir Foucault að leiðarljósi.  

Annar kafli fjallar um offitu og hefst hann á því að  farið verður yfir hvað offita er í 

raun og veru – hvernig hún er skilgreind. Farið verður yfir sjúkdómsvæðingu (e. 

medicalization) offitu og hvernig það kom til að ákveðin tegund holdafars hefur nú verið 

skilgreind sem sjúkdómur. Einnig verður fjallað um þá orðræðu sem hefur verið ríkjandi 

og felst meðal annars í því að offita sé faraldur. Leitast verður við að svara því hvernig 

faraldur er skilgreindur og hvort slíkar skilgreiningar eigi við offitu og það „ástand“ sem 

haldið er fram að nú ríki. Auk þess verður fjallað um hvernig feitir líkamar eru lesnir af 

vestrænu samfélagi í dag. Andstætt við hinn granna líkama eru feitir líkamar taldir vera 

latir, eftirlátssamir og skorta sjálfsstjórn eins og áður var vikið að. Í seinasta hluta annars 

kafla er fjallað um Fitufordóma (e. fat stigma) sem er mismunun sem fólk verður fyrir 

vegna þyngdar. Þeir verða skoðaðir í ljósi hugmynda Erving Goffman um stigma, þ.e. 
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eitthvað í fari einstaklings eða hóps sem þykir vera skömm og tengt við neikvæða 

eiginleika. 

Þriðji kaflinn fjallar um líkamsímynd. Til að byrja með er fjallað um líkamsímynd og 

hvað merking hugtaksins felur í sér. Þá verður litið til sambands holdafars við 

líkamsímynd; hvaða líkamsþyngd eða holdafar þykir áskjósanlegust, af hverju og hvaða 

áhrif það hefur að ein tegund holdafars þykir áskjósanlegri en önnur. Næst verður fjallað 

um hlutverk fjölmiðla í því að skapa ákveðna staðalímynd og hvaða áhrif fjölmiðlar hafa 

á líkamsímynd einstaklinga og viðhorf þeirra til annarra. Að lokum verður fjallað um 

heilbrigði. Reynt verður að svara spurningunni hvað er heilbrigði og hvað er talið vera 

heilbrigður líkami. Sérstaklega verður samband heilbrigðis og holdafars skoðað.  

Að endingu verður efni ritgerðarinnar tekið saman og bryddað upp á almennum 

umræðum um það sem áður hefur komið fram.  
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1 Fræðilegur hluti 

Líkaminn í mannfræði 

Líkamar eru mótaðir á ótal vegu af menningu, samfélaginu og upplifunum sem deilt er 

innan samfélags og menningarlegs samhengis. Líkamar eru mótaðir af sögulegu 

samhengi og sem slíkir eru þeir alltaf að breytast og það sama á við um hugmyndir okkar 

um þá (Demello, 2014). Anthony Synnot (1992) bendir á að forngrikkir vegsömuðu 

líkamann og þeir voru fyrstir til að þróa kenningar um fegurð. Fyrir Plato var líkaminn 

tálmi sálarinnar en hann lýsti sálinni sem hjálparlausum fanga sem er hlekkjaður í 

hendur og fætur líkamans. Í tvíhyggju Plato eru líkaminn og sálin ekki aðeins aðskilin 

heldur andstæður og mishátt sett. Þar er sálin æðri líkamanum og líkaminn er lítið meira 

en skuggi sem veitir okkur félagskap (Synnot, 1992). 

Mannfræðingurinn Thomas Csordas (1999) vill meina að líkaminn hafi alltaf verið til 

staðar í mannfræðilegri umfjöllun en kenningarleg staða hans hafi þó þróast og breyst 

með tímanum. Þá hafi líkaminn verið skilyrðislaus og sjálfsagður hlutur í bakgrunni 

félagslífsins til að byrja með. En áherslunar hafi breyst upp úr 1970 og fór athygli 

mannfræðinga og fleirra að beinast að líkamanum sjálfum. Með líkömnun (e. 

embodiment) hafi komið fram tækifæri til að endurmóta fyrri túlkanir og endurhugsa 

grundvallar hugtök menningar og sjálfs (Cordas, 1999). Annar mannfræðingur, Mary 

Douglas, (1966/1970) var einna fyrst til að leggja áherslu á líkamann sem menningarlega 

mótað fyrirbæri. Hún segir að líkaminn endurspegli viðkomandi samfélag, hann sé 

táknrænt yfirborð þar sem ákveðnar reglur, stigveldi og jafnvel huglægar skuldbindingar 

samfélagsins eru áletraðar og þar með styrktar í gegnum hlutkennt tungumál líkamans. 

Douglas (1970) er hvað þekktust fyrir hugmynd sína um tvo líkama sem hún fjallar um í 

bók sinni Natural symbols. Þar kom hún fram með hugmyndina um hinn félagslega 

líkama (e. social body) og hinn efnislega líkama (e. physical body). Samkvæmt henni 

stjórnar félagslegi líkaminn því hvernig efnislegi líkaminn er upplifaður (e. perceived). Þá 

sé efnisleg upplifun líkamans alltaf mótuð af félagslegum flokkunum sem viðhalda 

ákveðinni sýn á samfélagið. Efnislegi líkaminn sé smækkuð mynd af samfélaginu, sem 

stendur andspænis valdinu og aðlagast félagslegum kröfum. Líkamarnir tveir eru sjálfið 
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og samfélagið, stundum eru þeir svo nánir að þeir liggja við samruna en á öðrum 

stundum séu þeir mjög fjarlægir hvor öðrum (Douglas, 1970). 

Mannfræðingarnir Nancy Sheper-Hughes og Margaret Lock (1987) settu einnig fram 

ákveðna hugmyndir um líkamann en þær töluðu um „þrjá líkama“. Í fyrsta lagi líkama 

einstaklingsins (e. individual body) sem má skilja sem reynsla eða upplifun líkamans á 

sér sjálfum. Ekki er hægt að gera ráð fyrir því að allir líkamar upplifi allt eins þar sem 

líkamar, hugarfar, heilsufar o.fl. eru mismunandi. Í öðru lagi sé til félagslegur líkami (e. 

social body) sem vísar til táknrænnar notkunar líkamans sem náttúrulegs tákns sem 

aftur er notað til að hugsa um náttúru, samfélag og menningu eins og Mary Douglas 

(1970) lagði til. Í þriðja lagi er það svo hinn pólitíski líkami (e. body politic), sem hefur 

með stjórn líkama að gera. Hann vísar til reglusetningar, eftirlits og stjórn líkama, hvort 

tveggja einstaklings eða hóps í æxlun, kynferði, í starfi, tómstundum, veikindum o.fl. 

Þær segja að í þessum stjórnarháttum reiðir stöðugleiki pólitíska líkamans (e. body 

politic) á hæfni þeirra til að stjórna borgurum (félagslegi líkaminn) og að aga líkama 

einstaklinga (Sheper-Hughes og Lock, 1987). 

Í þessu samhengi má einnig benda á umræðu Emily Martin (1992) um tengsl líkama, 

samfélags og valds. Martin talar um „fordískan“ líkama, og kennir hann þannig við 

Fordisma2  sem meðal annars snérist um hagkvæma fjöldaframleiðslu þar sem sérhver 

þáttur framleiðsluferlisins skipti máli og gengdi sérhæfðu ákveðnu hlutverki. Þá fór 

einkalíf verkamannsins og umgengni hans við eigin líkama að skipta máli í skilvirkni 

framleiðslunnar. Hvort verkamaðurinn uppfyllti ákveðin heilbrigðisskilyrði eður ei kom 

svo fram í launum hans. Því má segja að á „Ford“ tímabilinu hafi einkamál hvers og eins 

farið yfir á opinberan vettvang og líkaminn fór að skipta meira máli en hann hafði áður 

gert.  

                                                 
2 Fordismi er nefndur svo eftir stofnanda Ford bílaframleiðandanas Henry Ford (1863-1947) og 

er vísun í fjöldaframleiðslu aðferð sem hefur það markmið að hámarka framleiðni starfsmanna 

með staðlaðri færibandavinnu sem skiptir framleiðslunni upp í mörg sérhæfð verkefni. Hugtakið 

er notað í félags-, hagfræði og stjórnunar kenningum í samhengi við framleiðslu, vinnuskilyrði og 

neyslu (Amin, 2000). 
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Veruháttur og leiklistarkenning Goffmans 

Í greininni Techniques of the body (1970) fjallaði Marcel Mauss um líkamstækni (e. 

techniques of the body) og setti fram hugmyndina um hegðun sem lært fyrirbæri. Hann 

benti á að það hvernig við hreyfum okkur sé menningarbundið og okkur ósjálfrátt; þetta 

kallaði hann habitus eða veruhátt. Samkvæmt þessari hugmynd hans erum við menntuð 

í hreyfingum, hvort sem það er hvernig við göngum, syndum, dönsum eða borðum. 

Einhvað í menningu okkar hefur gert það að verkum að við gerum þessa hluti á einn veg 

frekar en annan. Okkar veruháttur er mótaður í okkur og vegna þess hversu ósjálfráður 

hann er þá tökum við ekki eftir honum, sem gerir það að verkum að einstaklingur getur 

ekki auðveldlega breytt líkamstækni sinni. Franski félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu 

(1977) útfærði svo hugmyndina enn frekar en samkvæmt honum speglast munurinn á 

milli stétta í mismunandi útliti, venjum, smekk og lífsstíl. Hann setti einnig fram þær 

hugmyndir að samfélagið og líkaminn væru samtvinnuð.  

Annar fræðimaður sem lagt hefur áherslu á líkamann sem menningarlega mótað 

fyrirbæri er Erving Goffman (1959). Hann setti fram kenningu um hlutverk líkamans í 

táknrænum samskiptum í samfélaginu og vill meina að merkingarbær veruleiki sé 

mótaður í félagslegum samskiptum fólks. Sú aðferð sem Goffman er kenndur við kallast 

leikhúsfræðilega nálgunin (e. dramaturgical theory). Samkvæmt henni er hvert og eitt 

okkar virkt í því að móta okkur sjálf og vinna úr þeirri þekkingu sem við öflum okkur. 

Goffman líkir félagslegum samskiptum okkar við leikrit. Að við séum öll leikarar á sviði, 

samfélagið er sviðið og við erum að framsetja (e. perform). Þessi nálgun gengur út frá 

því að við getum hvort tveggja verið á sviðinu eða baksviðs. Þegar einstaklingur er á 

sviðinu er hann á opinberum vettvangi, í vinnu eða annað slíkt, þar er hann að leika og 

setur upp ákveðna grímu. Þegar einstaklingurinn fer baksviðs er hann á þeim stað þar 

sem honum finnst hann geta fellt grímuna og verið „hann sjálfur“. Það getur til dæmis 

átt við þegar hann er heima hjá sér eða með þeim sem hann er náinn. Því má segja að 

við lögum hegðun okkar að því hvernig við viljum að aðrir sjái okkur eða það sem 

Goffman kallar áhrifastjórnun (e. impression management). Þannig höfum við einhver 

áhrif á það hvernig aðrir sjá okkur, þótt við getum aldrei ráðið því algjörlega þar sem 

aðrir mynda sér sína eigin sjálfstæðu skoðun. Goffman segir að útlit (e. appearance) geti 

sagt okkur ýmislegt um félagsstöðu einstaklingsins og framkoma (e. manners) geti sagt 

okkur frá því hlutverki sem til er ætlast af einstaklingnum (Goffman, 1959).  
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Siðmenntaði líkaminn  

Þýski félagsfræðingurinn Norbert Elias (1994) er þekktastur fyrir rit sitt „ferill 

siðmenningarinnar“ eða The civilizing process. Elias fjallar um ferli siðmenningar út frá 

breytingum í hversdaglegum líkamsiðkunum og hvernig þróun þeirra leiddi til þess sem 

við þekkjum sem „siðmenningu“ í hinum vestræna heimi. Elias sýnir hvernig það leiðir 

frá dýrslegum lifnaðarháttum til ytri stjórnunar og loks sjálfsögunar (Elias, 1994).  

Chris Shilling (2012) fjallar um „siðmenntaða líkamann“ út frá hugmyndum Elias um 

siðmenningu. Shilling segir að þrátt fyrir að líkaminn hafi ekki verið í brennidepli hjá Elias 

þá séu lýsingar á „siðmenntaða líkamanum“ undirliggjandi í skrifum hans. Siðmenntaði 

líkaminn hefur getu til þess að hafa stjórn á tilfinningum, hegðun sinni og annarra ásamt 

því að skynja hvaða hegðun er viðeigandi hverju sinni. Elias (1994) sagði það vera nær 

sjálfsögð uppeldisregla og einkar dæmigerð fyrir hinn siðmenntaða mann að með 

sjálfsögun af félaglegri gerð sé honum meinað að snerta tilefnislaust það sem hann 

elskar, hatar eða þráir. Siðmenntaði líkaminn hefur í för með sér að fela náttúrulega 

virkni líkamans og geta umbreytt stöðu hans til að tjá sig með hegðun sinni. Þetta er sett 

í andstæðu við „ósiðmenntaða“ líkama snemm miðalda, þar sem lítil aðgreining var á 

milli félags og náttúrulegs umhverfis. Þar var lítið um takmarkandi hegðunarnorm og 

tilfinningum hiklaust gefin líkamleg tjáning og leitast var við að fullnægja líkamlegum 

þörfum án ögunar eða tillits til annarra (Shilling, 2012). Þá telst sá vera afbrigðilegur sem 

fer út fyrir þau samfélagslegu viðmið sem eiga við að hverju sinni. Einstaklingur á okkar 

tímum myndi því teljast afbrigðilegur ef hann myndi fullnægja nautnum sínum líkt og 

tíðkaðist á miðöldum (Elias, 1939/1994). Þrjú helstu einkenni siðmenntaða líkamans eru 

félagsmótun (e. socialization), réttlæting (e. rationalization) og einstaklingsvæðing (e. 

individualization). Shilling segir að því meiri réttlæting sé á siðmenntunarferli líkamans, 

því meiri kröfur séu á einstaklinga að stjórna líkama sínum og auknar kröfur um að þeir 

geri það.  

Alsæishyggja og lífvald 

Franski heimspekingurinn Michel Foucault mótaðist sem fræðimaður í uppgangi 

strúktúralismans (e. strucuturalism) en í ritum sínum lagði hann mikla áherslu á að 

aðgreina sig frá þeirri kenningastefnu þrátt fyrir að vera oft á tíðum tengdur henni og þá 

sérstaklega á sjöunda áratugnum (Foucault, 2005). Sjálfur taldi hann sig fjalla um 
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hvernig nútíminn er skilgreindur og vildi ekki heldur láta kalla sig póstmódernista (e. 

postmodernist). Í ljósi þess að hann mótaði nýja aðferðafræði, og hugsunarhátt verður 

ekki hjá því komist að kalla hann póststrúktúralista.  (Foucault, 2005).  Aðferðafræði eða 

nálgun Foucault er greining á fræðilegri orðræðu og vísindalegri þekkingu með tilliti til á 

hvaða tíma þekking skapast (Kristín Björnsdóttir, 2003). 

Í bók sinni Discipline and punish: the birth of the prison frá árinu 1975 fjallar Michel 

Foucault um hvernig refsikerfið hefur breyst frá 17. öld til nútímans en einnig hvernig 

vald og þekking er notuð í þeim tilgangi að þegnar í vestrænum ríkjum haldi sjálfir uppi 

aga innan heildarinnar (Foucault, 2005). Vald er hugtak sem er miðlægt í verkum hans. Í 

meginatriðum er vald samband milli einstaklinga þar sem annar hefur áhrif á athæfi 

hins. Munur er á áhrifavaldi og valdi sem fæst með líkamlegu ofbeldi. Vald er í öllum 

mannlegum samböndum og er rauði þráðurinn í gegnum allt samfélagið. Ríkið hefur 

ekki einkaleyfi á valdi, því vald er mjög óstöðugt og auðbreytanlegt (Focault, 1995). 

Foucault taldi að með því að einblína á vald sem eign einhvers hafi vald verið staðsett 

sem miðlæg uppspretta en hann leitaðist við að skýra frá þeim mörgum tegundum valds 

sem finnast utan þessarar miðju (Sawicki 1991).  

Í Discipline and punish (1975) fjallar Foucault um valdavenslin sem liggja í fangelsum 

og þá sérstaklega í samhengi við byggingu sem kölluð er Panoptiocon eða 

Alsæisbyggingin og  hönnuð var af Jeremy Bentham á 19. öld. Byggingin er í grunninn 

hringlaga, þá situr vaktmaður í turni í miðjunni sem klefarnir umkringja. Með 

ljóskösturum og gluggum er vaktmanni gert kleift að fylgjast með öllu sem fangarnir 

gera. Bygging þessi gerir það að verkum að valdið er gert ósýnilegt og sjálfvirkt. Fanginn 

gerir því ráð fyrir að hann sé undir stöðugu eftirliti og fer þarf af leiðandi að fylgjast með 

sér sjálfur. Byggingin sjálf komst aldrei af teikniborðinu en er grundvöllur að 

alsæishyggju Foucault og táknmynd byggingarinnar er lykilatriði í greiningu Foucault á 

samfélögum nútímans þar sem valdið er í raun orðið hluti af okkur sjálfum. Í 

alsæishyggju er hegðun einstaklinga ekki stýrð með sýnilegu valdi heldur kerfi viðmiða 

og gilda. Nútímamanninum er gert að fylgjast með eigin líkama og sál vegna sinnar eigin 

velferðar en einnig í þágu samfélagsins (Eiríkur Guðmundsson, 1998).  

Foucault (1995) fjallaði um norm eða hið eðlilega sem ákveðinn staðal sem 

skapaður hefur verið af mannvísindum. Hann sagði mannvísindin skapa stjórnarfar 
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þekkingar (e. regime of power) sem stjórnar og lýsir hegðun manna á forsendum þess 

„eðlilega“ eða norms (e. normal). Hann segir að með því að setja fram hvað sé eðlilegt, 

þá skapi mannvísindin einnig hugmyndina um það sem telst vera óeðlilegt eða 

afbrigðilegt. Eftir þessu er fólk metið og þeir sem flokkast innan normsins eða eðlilegir 

séu til dæmis heilbrigði maðurinn (e. sane man), löghlýðni borgarinn og hlýðna barnið. 

Hinir óeðlilegu eru þá til dæmis vitfirrti einstaklingurinn, glæpamaðurinn og hinir 

afbrigðilegu. Hugmyndin um hið afbrigðilega er aðeins möguleg þar sem normið er til 

staðar. Fyrir Foucault eru þetta hugtök sem eru stöðugt notuð til að meta okkur og 

stjórna. Normið gerir það kleift að hægt er að útiloka þá sem ekki samræmast innan 

þess, þeir sem slíkir eru óumflýjanlegir en á einhvern hátt skaðleg einkenni nútíma 

samfélagsins.  

Í bók sinni History of Sexuality Volume one (1984) kom Foucault fram með hugtakið 

biopower eða lífvald. En það fjallar um stjórnun og reglugerð á einstaklinga og hópa í 

gegnum iðkanir tengdar líkamanum. Hugmynd Foucault um lífvald (e. biopower) fjallar 

um vald sem ríkið notar til að stjórna og aga þegna sína, með ýmis konar tækni sem 

beinist að líkamanum. Hann sagði vald geti ekki verið aðskilið þekkingu og öfugt, en 

þekkingin birtist í tungumálinu. Samkvæmt ögunarfræðum Foucault er líkaminn agaður 

og miðpunktur valds. Hann leit svo á að mótunin eigi sér stað í líkamanum, að öll ögun 

hafi það að leiðarljósi að hafa stjórn á og móta virkni líkamans ásamt því að hafa hemil á 

ferlum hans og handahófskenndum hreyfingum (Foucault, 2005). 

Orðræða  

Annað kenningarlegt hugtak sem oft er sett í samhengi við skrif  Foucault (1995) er 

orðræða (discourse) en samkvæmt honum er orðræða í grunninn þekkingarkerfi sem 

ákvarðar takmörk hugsunar, nálgunar, talsmáls eða athafna fyrir ákveðinn hóp eða 

innan ákveðins tímabils. Hann setti fram nokkrar skilgreiningar á orðræðu og ræðir hana 

á mismunandi hátt í verkum sínu (Kristín Björnsdóttir, 2003). Ingólfur Á. Jóhannesson 

(2006) segir orðræðu vera uppbyggða af hugmyndum, orðum og athöfnum sem eru 

síendurtekin í orðræðunni. Hann segir endurtekninguna mynda ákveðin mynstur í 

orðræðunni sem verða að einhverskonar lögmáli. Þessi lögmál eru ekki algild, en þau 

fela í sér beinar og óbeinar reglur um hvað má segja á hverjum vettvangi fyrir sig. 
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Orðræða er því ekki einungis í talmáli eða á prenti heldur einnig athafnir og hugmyndir 

sem almennt eru ekki dregnar í efa (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006).  

 Þó svo að Foucault hafi ekki fundið upp hugtakið orðræða þá átti umfjöllun hans 

um það sinn þátt í að breyta merkingu þess. Orðræða var áður mest megnis 

málvísindalegt hugtak sem vísaði til ákveðinnar hugmyndafræði, til venjulegra 

samræðna á milli ákveðinna hópa eða fræðigreina (Lewellen, 2003). En orðræða í 

skilningi Foucault vísar til þess hvernig fólk talar eða skrifar um einhvað og hvernig 

þekking er nýtt. Þá segir hann ennfremur að orðræða sé framleiðsla á þekkingu í 

gegnum tungumálið. Foucault hélt því fram að orðræða væri aldrei samsett af einni 

staðhæfingu, einum texta, einum verknaði eða einni heimild. Þá bendir Kristín 

Björnsdóttir á að samkvæmt hinum póststrúktúralíska skilningi er tungumálið ekki 

aðeins orðasafn sem við nýtum til að tjá hugsanir okkar, heldur lærum við ákveðinn veg 

til að tjá okkur, við lærum vissa orðræðu. Þessi orðræða byggir á ákveðnri orðanotkun, 

hljómblæ, líkamsmáli, hreyfingum, látbragði og fleira. Hún segir einnig að þeir sem 

skilgreini sig innan póststrúktúralísku hefðarinnar líti á tungumálið sem grundvallarþátt í 

greiningu á sjálfsskilningi einstaklinga og félagslegum veruleika. En samkvæmt þessari 

nálgun mótast þekking alltaf af aðstæðum og þeim tíma sem hún verður til í (Kristín 

Björnsdóttir, 2003). Foucault lagði einnig áherslu á sögulegt samhengi, að einhvað sé 

aðeins satt innan ákveðins tímaramma (Hall, 2001).  

Hér hefur verið farið yfir þær helstu hugmyndir og hugtök sem snerta viðfangsefni 

ritgerðarinnar. Því má sjá að félagsleg mótun hefur mikil áhrif á hvernig fólk beitir 

líkamanum, ber sig, hvað það segir og hvernig það tjáir sig. Eins má sjá að 

utanaðskomandi þættir hafa áhrif á hvernig fólk athafnar sig, hvernig það hugsar og 

hvað það gerir. Því næst verður fjallað um ofþyngd og offitu, hvernig áður nefndir þættir 

hafa áhrif á hvernig ákveðið holdafar er túlkað af samfélaginu á þann veg að það leiðir til 

sjúkdómsvæðingar og fordóma. 
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2 Offita  

Hvað er offita? 

Hvað er að vera of feitur og hver fær að ákvarða hversu feitt er of feitt og hversu mjótt 

er of mjótt? Miklar lífsstíls- og menningarbreytingar hafa stuðlað að mikilli 

þyngdaraukningu í heild sinni (Demello, 2014). Þá hafa vestræn störf sérstaklega færst 

frá því að vera verkamannastörf yfir í skrifstofustörf sem leiðir til þess að sífellt fleiri 

eyða vinnudögum sínum sitjandi fyrir framan tölvu (bls. 190). Líkamar okkar eru mótaðir 

til þess að kljást við langvarandi hungur og þar af leiðandi geyma þeir fitu á skilvirkan 

hátt. Flestir Vesturlandarbúar upplifa hins vegar aldrei þessa tegund hungurs, en við 

höldum áfram að geyma fitu í líkömum okkar (bls.190). Samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (World Health Organization/WHO) er offita hin 

mesta lýðheilsuógn og er oft á tíðum rætt um heimsfaraldur, sem nái til jafnt til fátækra 

þróunarríkja og vestrænna ríkja. Á Vesturlöndum hefur það færst í aukanna að læknar, 

stjórnmálamenn og lýðheilsufræðingar fjalli sífellt meira um „offitufaraldurinn“ og vara 

við þessu heilbrigðisvandamáli (WHO, 2000; Margrét Valdimarsdóttir, Stefán Hrafn 

Jónsson, Elva Gísladóttir, Jón Óskar Guðlaugsson og Þórólfur Þórlindson, 2009). 

Til að mæla holdafar fullorðinna eru ýmsar aðferðir notaðar, þar á meðal eru 

mælingar á mittismáli, þykkt húðfellinga eða líkamsþyngdarstuðull reiknaður (Margrét 

Valdimarsdóttir o.fl., 2009). Þegar varað er við offitufaraldri, þar sem mikil aukning 

hefur orðið á að börn og fullorðnir séu ekki aðeins í yfirþyngd heldur offeit (e. obese) er 

verið að miða við líkamsþyngdarstuðulinn. Líkamsþyngdarstuðull (LÞS, body mass index 

eða BMI) er einfaldur stuðull en þá er þyngd einstaklings í kílógrömmum deilt með 

hæðinni í metrum í öðru veldi (kg/m2). Eftir stuðlinum eru einstaklingar flokkaðir sem 

ofléttir, í kjörþyngd, í ofþyngd eða offeitir. Kjörþyngd miðast við LÞS 18.5-24,99, ofþyngd 

við 25-29,99 og offita við 30 eða hærra (WHO, 2000). Þrátt fyrir að almennt sé gert ráð 

fyrir að einstaklingur með LÞS yfir 30 hafi auka fitumassa á líkama sínum, þá tekur LÞS 

ekki tillit til líkamsbyggingar fólks. Hann gerir því engan greinarmun á milli þyngdar sem 

stafar af fitu, vöðvum eða öðrum vefjum. Viðmiðin á flokkununum eru samkvæmt LÞS 

þau sömu óháð kyni, aldri og milli mismunandi menningar og landfræðilegra hópa  

(WHO, 2000; Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2009; Halse, 2009). Belgíski tölfræðingurinn 

Adolphe Quetelet, þróaði reikniformúluna fyrir líkamsþyngdarstuðulinn á 19. öldinni. Á 
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níunda áratug síðustu aldar setti alþjóðaheilbrigðismálastofnunin fram alþjóðlegar 

flokkanir á hvort einstaklingar væru ofléttir, í kjörþyngd, ofþungir eða offeitir samkvæmt 

LÞS (Halse, 2009). Breytingar voru gerðar á líkamsþyngdarstuðlinum, en þær breytingar 

hófust árið 1995 er WHO setti á stofn alþjóðlegan vinnuhóp, International Obesity Task 

Force. Fyrir breytingarnar var yfirþyngd ekki skilgreind fyrr en við 27.8 hjá körlum og 

27.3 hjá konum, en miðað er við LÞS 25 óháð kyni í dag (Tara Margrét Vilhjálmsdóttir, 

2012; Halse, 2009; WHO, 2000).   

Katherine M. Flegal (2005) bendir á að há tíðni ofþyngdar sé ekki ný af nálinni í 

Bandaríkjunum. Á árabilinu 1988-1994 var meira en helmingur fullorðna eða 56% í 

yfirþyngd eða skilgreind með 25 eða meira samkvæmt LÞS  og 24% voru talin offeit (e. 

obese) eða skilgreind með 30 eða yfir á BMI stuðlinum. Þegar sömu skilgreiningar eru 

notaðar á eldri gögn kemur í ljós að þessi háa tíðni hefur verið til staðar í fjölda ára. 

Þegar fyrsta heilsufarsrannsóknin í Bandaríkjunum á árunum 1960-62 er skoðuð kemur í 

ljós að 45% fullorðinna voru í yfirþyngd og árið 1970 voru 22% unglingsdrengja á 

aldrinum 18-19 ára í yfirþyngd.  

Niðurstöður skýrslu Margrétar Valdimarsdóttur o.fl. (2009) fyrir Lýðheilsustöð 

benda til þess að líkamsþyngdarstuðull Íslendinga hafi hækkað undanfarna tvo áratugi. 

Hlutfallsleg aukning offtitu var þá meiri en ofþyngdar en talið er að þann mun megi 

meðal annars skýra með því að engin eru efri mörk á offitu. Lýðheilsustöð varar þá við 

þessari fjölgun offeitra landsmanna vegna þess að gert er ráð fyrir að í kjölfarið verði 

meira um sjúkdóma sem tengjast offitu (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2009). Í þessu 

samhengi má nefna að gagnrýnisraddir (Gibbs, 2005) hafa varpað fram þeirri spurningu, 

hvort það geti verið að sjálf auka fitan sé ekki alvarlegt heilsufarsvandamál fyrir 

meirihluta þeirra sem teljast í yfirþyngd eða mildilega feitir. Því verður hér næst fjallað 

um þessi tengsl sem sköpuð hafa verið á milli offitu og sjúkdóma, og hvað það felur í sér 

sjúkdómsvæða offitu.  

Sjúkdómsvæðing 

Hvað er sjúkdómur? Samkvæmt íslensku alfræðiorðabókinni (1990) er sjúkdómur 

„ástand líffæris eða líffærakerfa sem raskar eðlilegri starfsemi líkamans, andlegri og/eða 

líkamlegri. s stafa m.a. af sýkingu, eitrun, slysum, arfbundnum veikleika og streitu“. 

Margo Demello (2014) segir að til þess að ástand sé álitið sjúkdómur verði það fyrst að 
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vera skilgreint á þann veg af viðkomandi menningu. Tegund og útbreiðsla sjúkdóma sé 

mismunandi á milli samfélaga og menninga og því sé meðhöndlun sjúkdóma jafnframt 

mismunandi (Demello, 2014).  

Offitu hefur verið lýst sem einum alvarlegasta heilbrigðisvanda samtímans. Þessi 

fullyrðing ber með sér að offita sé í sjálfu sér sjúkdómur, ástand sem leiðir til minnkandi 

lífsgæða eða sjúkdóma (Ástríður Stefánsdóttir, 2016). Sjúkdómsvæðing (e. 

medicalization) vísar til þeirrar framkvæmdar að endurskilgreina ástand sem sjúkdóm 

(e. medical condition). Jantina de Vries (2007) bendir á að óræð breyting hafi átt sér 

stað í læknisfræðilegum ritum sem felist í því að tala um offitu sem áhættuþátt á 

ákveðnum sjúkdómum líkt og hjartasjúkdómum og sykursýki, yfir í að tala um offitu sem 

sjúkdóm í sjálfu sér. Mary Douglas (1966) hafði áhyggjur af alþjóðlegum kvíða manna 

vegna sjúkdóma og skrifaði að samfélög bregðist við sjúkdómum í gegnum flokkun á 

hlutum bæði náttúrulegum og félagslegum. Í gegnum sköpun á slíkum flokkum geti þeir 

sett reglur, haft hemil á sjúkdómunum og komið á reglu í samfélaginu á ný (sjá Demello, 

2014). Douglas (1966) taldi að óhreinleiki sé efni á röngum stað og við verðum að 

nálgast það af reglu. Óhreinleiki eða óhreinindi er það sem verður að vera útilokað ef 

viðhalda á öllu í sínum skorðum.  Þá heldur De Vries (2007) því fram að sem samfélag 

höfum við tilhneigingu til þess að sjúkdómsvæða það sem okkur þykir siðferðislega 

óásættanlegt.  

Tina Moffat (2010) og fleiri (sjá t.d. einnig Oliver, 2006) benda á að það að skilgreina 

offitu sem sjúkdóm sé hagkvæm leið til þess að fá tryggingarvernd á offitumeðferðir. 

Offita er oftar en ekki álitin í læknisfræðilegum ritum sem lífsstíls sjúkdómur sem 

auðvelt sé að draga úr eða koma í veg fyrir með hegðunarbreytingum, og er þá vísað til 

breytinga í mataræði og hreyfingu (Moffat, 2010). Margir hafa bent á að með því að 

nafngreina offitu sem sjúkdóm og með auðkenningu á sérstökum áhættuþáttum er 

gefinn hvati fyrir því að fylgjast náið með þeim sem gætu verið í hættu í nafni forvarna. 

Einnig sé gert ráð fyrir því að þeir sem falla innan læknisfræðilegra skilgreinda flokka 

yfirþyngdar og offitu þurfi á einhverskonar meðferð að halda (Wright og Harwood, 

2009). Sjúkdómsvæðing offitu felur í sér að ástand sem áður var ekki talið sjúklegt er nú 

talið sjúkdómur og heilbrigðisvandi. Þar af leiðandi telst það hlutverk 

heilbrigðisstarfsfólks að vinna með þennan vanda þar sem þeir hafi vísindalega þekkingu 
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á honum. En læknismeðferðir við offitu hafa ekki skilað góðum árangri og þrátt fyrir 

úrræðaleysi heilbrigðiskerfisins er feitt fólk enn kallað sjúklingar og enn meiri áhersla 

lögð á að afskipti heilbrigðisstarfsfólks séu mikilvæg (Ástríður Stefánsdóttir, 2016). 

„Offitufaraldur“  

Í skýrslu frá alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO, 2000) segir að með auknum 

lífskjörum hafi þyngdaraukning og offita orðið að bráðri heilsufarsógnun í löndum um 

allan heim. Hugmyndin um að í heiminum öllum ríki nú offitufaraldur hefur öðlast 

töluverða fótfestu innan heilbrigðisvísinda samfélagsins (e. scientific health community) 

og meðvitund almennings (Ástríður Stefánsdóttir, 2016; Oliver, 2006; Campos, Saguy, 

Ernsberger, Oliver og Gaesser, 2005; Wright og Harwood, 2009). Þetta virðist hafa hafist 

seint á tíunda áratug tuttugustu aldar með útgáfu greina, þar sem fram kom að margt 

benti til þess að offita væri alvarlegt heilsufarsvandamál (Wright og Harwood, 2009). Ein 

þessarar greina stimplaði mikla aukningu fólks með BMI yfir 30 á milli áranna 1991 og 

1999 sem „faraldur“ (bls. 2; sjá einnig Saguy og Almeling, 2008). Vaxandi áhyggjur af 

„offitufaraldri“ hafa fengið byr undir báða vængi með mikilli aukningu fræðilegra rita 

sem fjalla um offitu frá fræðigreinum farsóttar, lífeðlisfræði og læknisfræði ásamt 

fjölmiðlum, menntastofnunum og lýðheilsufræðingum. Talað er um hættuástand sem 

hefur áhrif í sífellt fleiri löndum heimsins og ógni alþjóðlegri heilsu (Wright og Harwood, 

2009).  

Í þessu samhengi fjallar Katherine Flegal (2005) um skilgreiningu orðsins faraldur og 

hvort skilgreiningin á offitu sem „faraldri“ eigi við rök að styðjast. Hún bendir á að 

skilgreining á orðinu faraldur í orðabók faraldursfræða sé að faraldur sé „atburðarás í 

samfélagi eða svæði þar sem tilfelli veikinda eða annara heilsufarstengdra tilfella fer 

greinilega fram úr því sem telst eðlilegt“ (Last, 1988). Flegal (2005)  segir hér að 

samkvæmt þessari skilgreiningu sé aðal atriðið að tilfellin þurfi að fara fram úr því sem 

talið er eðlilegt en óháð fjölda tilfella. Hún vitnar einnig í skilgreiningu faralds í 

almennum enskum orðabókum. Sem lýsingarorð er faraldri lýst sem fyrirbæri sem hefur 

áhrif á fjölda einstaklinga innan ákveðins svæðis á sama tíma til dæmis kólera (e. 

cholera) eða títt fyrirbæri á ákveðnum svæðum eða á ákveðnum tíma til dæmis faraldur 

kvíða (e. epidemic anxiety). Sem nafnorð er það skilgreint sem hröð útbreiðsla á 

smitandi sjúkdómi eða hröð dreifing, stækkun eða þróun til dæmis faraldur rána. Líkt og 
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sést á þessum skilgreiningum er hægt að nota orðið faraldur á myndrænan hátt yfir 

fyrirbæri sem ekki tengjast heilsu eða sjúkdómum. Flegal segir að orðið faraldur hafi 

ákveðna galla í skilgreiningu, vegna skorts á eigindlegri merkingu. Því sé ekki 

nákvæmlega hægt að segja til um hvað sé faraldur og hvað ekki, á því séu mismunandi 

skoðanir. Orðið hefur einnig félagslegt og pólitískt yfirbragð og er oft notað í 

myndlíkingu frekar en fræðilegum tilgangi, jafnvel þegar kemur að heilsufari. Orðið 

faraldur útskýrir einhver af einkennum offitu en þær ályktanir sem hægt er að draga frá 

smitsjúkdóma faraldra eiga ekki endilega við offitu.  

Í dag er orðræðan um „offitu faraldurinn“ ein áhrifaríkasta orðræða um hvernig 

hugsað er um heilsu og líkama (Wright og Harwood, 2009). Orðræðan um 

„offitufaraldurinn“ býður upp á vélfræðileg sjónarhorn á líkamann sem einblínir á að 

gert er ráð fyrir að tengsl séu á milli athafnaleysis, slæms matarræðis, offitu og heilsu. Á 

sama tíma er birtist offita á siðferðislegum og efnahagslegum forsendum. Þá er sköpuð 

ákveðin mynd af líkömum sem eru offeitir eða í „áhættuhóp“ sem latir og dýrir líkamar 

sem ættu að gefa sig á vald sérfræðinga (Wright og Harwood, 2009). Rail (2009) segir að 

orðræðan hafi komið af stað nýjum tegundum af normalíserandi starfsháttum til að 

minnka offitu og verja alla frá „áhættum“ (e. risks) af offitu. Slíkir starfshættir setja 

einstaklinga undir stöðugt eftirlit og þvingar þá til þess að fylgjast stöðugt með sér 

sjálfum. Alexandra A. Brewis og Amber Wutich (2014) segja heilbrigðis- og lýðheilsu 

orðræðu sem varðar offitu aðallega einblína á ábyrgð og mistök einstaklingsins. Rail 

(2009) tekur undir þetta er hún segir að innan offituorðræðunnar er  ofþyngd eða offita 

sett fram sem vanræksla (e. failure) á því að hugsa um sjálfan sig á meðan hinn granni 

líkami er lofaður fyrir að endurspegla stjórn, dyggð og góðmennsku.  

En þrátt fyrir að orðræðan um „faraldur“, hættuástand og siðferðislega skyldu 

einstaklingsins varðandi offitu sé ríkjandi, þá hefur hún þó verið gagnrýnd (Throsby, 

2007). Sífellt fleiri rannsakendur  (Campos o.fl., 2005; Gibbs, 2005; Oliver, J.E. (2006); 

Orbach, 2005) hafa sakað stjórnvöld og læknisyfirvöld, sem og fjölmiðla um að 

afvegaleiða almenning um heilsufarsafleiðingar af aukinni líkamsþyngd. 

Gagnrýnisraddirnar, sem koma frá akademísku starfsfólki sem stendur utan 

heilbrigðisssamfélagsins rengja ekki þær athuganir sem hafa sýnt að hluti íbúafjölda 

Bandaríkjanna sem er offeitur hefur um það bil tvöfaldast sem og á mörgum svæðum í  
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Evrópu síðan um 1980. Þeir viðurkenna að offita, sérstaklega í öfgakenndu ástandi 

virðist eiga þátt í sumum sjúkdómum og ótímabærum dauðsföllum (Gibbs 2005). Hins 

vegar halda þeir því fram að verið sé að staðhæfa eitthvað sem er auðsjáanlega ósatt 

þegar heilbrigðisstarfsmenn, stjórnvöld og fleiri vara við því að yfirþyngd eða offita sé að 

valda gríðarlegu og versnandi heilsufarsástandi – jafnvel hættuástandi (Gibbs, 2005).  

 Ástríður Stefánsdóttir (2016) bendir á að margt feitt fólk sé hraust og álíti sig ekki 

vera sjúklinga þrátt fyrir holdafar. Auk þess segir hún það vera einföldun að telja alla 

sem eru feitir hafa orðið það vegna áhrifa frá umhverfinu. En öll umræða, sérstaklega 

vísindaleg með þessa sýn að leiðarljósi hverfur og gagnrýnisraddir eru gerðar 

tortryggilegar og taldar ekki eiga heima innan hinnar fræðilegu umræðu (Ástríður 

Stefánsdóttir, 2016).  

Siðferðislegt gildismat á feitum líkömum 

Susie Orbach (2009) segir að líkaminn sé orðinn að ákveðnum hlut sem sífellt er verið að 

vinna í; nokkuð sem sé áhyggjuefni. Að okkur beri einhverskonar samfélagsleg skylda til 

að ala upp líkamann og ef við sinnum ekki heilsunni þá verðum við að nokkurskonar 

samfélagslegri byrði. Í þessu samhengi veltir Eiríkur Guðmundsson (1998) fyrir sé hvaða 

raddir það eru sem „skipa“ okkur að vera í formi? Að hans mati þá er það einkennandi  

fyrir okkar tíma að sótt er að okkur úr öllum áttum í nafni velferðar, heilbrigðis og 

hamingju. Eiríkur bendir á að þeir aðilar sem hafa atvinnu af því að hafa áhrif á tilvist 

okkar tali í nafni lífernis, skynsemi eða trúarbragða séu þrátt fyrir allt hluti af því 

valdakerfi sem náð hefur rótfestu í vestrænum samfélögum í seinni tíð tuttugustu aldar. 

Eiríkur Guðmundsson (1998) segir að ætlast sé til þess að nútímamaðurinn gæti vel að 

eigin líkama og sálarástandi vegna eigin velferðar en ekki síst í þágu samfélagsins, þarna 

fléttast saman hugmyndir um vellíðun, afköst, frammistöðu og fleira. Hér má sjá 

hliðstæðu við umfjöllun Emily Martin (1992) um hinn Fordíska líkama sem er vel 

skipulagður og skilvirkur  en í hinni Fordísku hugmyndafræði þá skipti einkalíf 

verkamannsins og notkun hans á eigin líkama máli í hagkvæmni framleiðslunnar.  

Í dag eru ríkjandi hugmyndir, þá sérstaklega í vestrænum samfélögum, á þá leið að 

það að vera feitur bendi til leti, skorts á sjálfsstjórn, sjálfsdekurs, eftirlátssemi og 

nautnahyggju (Bordo 1995; Throsby 2007; Murray 2005; Demello, 2014). Hugmyndin 

um hinn granna líkama er hins vegar að hann standi fyrir mikla sjálfsstjórn, og að hann 
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hafi eiginleika til þess að standast langanir holdsins og stjórna eigin lífi (Throsby, 2007; 

Demello, 2014). Að auki þykja feitar konur einstaklega sjálfselskar þar sem ætlast er til 

þess að konur fæði og næri aðra (Demello, 2014). Með því að næra sjálfa sig er þar með 

verið að hafna kvenleika móðurinnar (e. nurturing) (bls. 201). Samantha Murray (2009) 

segir að sjáanleg líkamleg merki, líkt og hold sé lesið og túlkað á þann veg að það 

staðsetur einstaklingana sem annað hvort viðeigandi eða óviðeigandi, sem hluti af 

tvendinni eðlilegt/sjúklegt. Það tákni svo að einstaklingar lifi annað hvort heilbrigðum 

siðlegum lífstíl eða taki þátt í óheilbrigðum hegðunum sem skilgreinir manneskjuna sem 

siðferðilegan og fagurfræðilegan brest (e. failure).  

Hvað siðferðilegt gildismat varðar þá bendir Karen Throsby (2007) á að tvær 

nálganir renni stoðum undir hugmyndir um slíkt mat á feitum líkömum í vestrænu 

samtíðar samfélagi. Í fyrsta lagi að offita sé talin vera læknisfræðilegt, fjárhagslegt og 

samfélagslegt vandamál sem ógni einstaklings-, þjóðar og hnattrænni heilsu. Í öðru lagi 

að hægt sé að fyrirbyggja og lækna offitu. Throsby (2007) segir að algengast sé að setja 

fram einföldun á eðlisfræðilegri orku inntöku og útskilun og álitið að offitu sé hægt að 

lækna með almennri skynsemi (e. common sense cure), það er að segja með 

lífstílsbreytingum. Hún bendir einnig á að þeir sem hafa fitnað eða séu of feitir finni sig 

oft knúna til að gera grein fyrir stærð sinni, í þeim tilgangi að sverja af sér stimpilinn um 

„siðferðilegan brest“ sem festist auðveldlega við feitan líkama. Með því að vísa til 

atburða úr æsku, lærða hegðun eða áfalla segir Throsby (2007) að einstaklingar fjarlægi 

sig neikvæðri menningu tengdri offitu. Þá bendir J. Eric Oliver (2006) einnig á að 

líkamsfita sé oft talin benda til siðferðilegs veikleika en hann segir að við rekjum mun 

meira til offitu en það sem hún sé í raun og veru, einfaldlega mikið magn af líkamsfitu. 

Þar sem offita er talin vísa til slæms heilsufars, græðgi, leti, lítillar sjálfsstjórnar og svona 

má lengi áfram telja.   

Fitufordómar  

Fitufordómar (e. fat stigma) hafa að sjálfsögðu áhrif á þá sem fyrir þeim verða. Sú 

upplifun fólks að verða útskúfað (e. stigmatized) og mismunað vegna þyngdar kallast fat 

stigma eða fitufordómar. Erving Goffman (1959) sagði að stigma kæmi til vegna einhvers 

í fari einstaklinga og hópa sem ekki fellur að viðteknum hugmyndum. Því eru þeir 

tengdir við neikvæða eiginleika og álitnir frávik. Frávikið er alltaf háð skilgreiningu á 
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norminu og þar af leiðandi er stigma spurning um tengsl frekar en eiginleika. En þessi 

hugmynd er samhljóma hugmyndum Foucault (1995) um norm og afbrigðileika, þar sem 

hugmyndin um hið afbrigðilega verður alltaf til í samhengi við hvað telst vera eðlilegt 

eða fellur innan normsins. Þá gerir normið það mögulegt að útiloka þá sem ekki 

samræmast innan þess. 

 Ein af ástæðum þess að fitufordómar geta verið svo djúpstæðir er að líkaminn 

hefur meiri áhrif á sjálfsmótun en aðrir þættir (Brewis og Wutich, 2014). Samkvæmt 

Goffman (1959) er hægt að tala um þrjú afbrigði stigma; það er  líkamslýti (e. 

abominations of the body), persónugalla (e. blemishes of individual character) og 

ættarljóð (e. tribal stigma of race, nation and religion). Feitlagni er því samkvæmt 

hugmyndum Goffmans hvort tveggja spillt (e spoiled) sjálfsmynd og vansæmd vegna 

líkamslýti og persónugalla (Throsby, 2007). En eins og  Throsby (2007) bendir á þá liggur 

vansæmdin og skömmin  til grundvallar útbreiddri félagslegri útilokun og mismunun 

sem feitt fólk upplifir.  

Í vestrænum samfélögum finnast víða fordómar og mismunun á grundvelli holdafars 

og á  það á einnig við hér á landi (Sigrún Daníelsdóttir og Stefán Hrafn Jónsson, 2015). 

Ástríður Stefánsdóttir (2016) segir offitufordóma aldrei hafa verið meiri í samfélaginu og 

að þeir séu ríkjandi á mörgum sviðum. Sýnt hefur verið fram á að viðhorf til þeirra sem 

eru álitnir vera offeitir sem latir, óhæfir og með skort á sjálfsstjórn hefur leitt til mikils 

ójöfnuðar þegar kemur að aðgengi að atvinnu, heilsufarsþjónustu og menntunar 

möguleikum (Throsby, 2007). Fordómar á grundvelli holdafars koma fram á flestum 

sviðum samfélagsins, í atvinnulífi, skólum, fjölmiðlum, heilbrigðisþjónustu og einkalífi 

(Puhl og Heuer, 2009). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að meðal 

heilbrigðisstarfsmanna séu fordómar einkar slæmir (Ástríður Stefánsdóttir, 2016; sjá 

einnig Puhl og Heuer, 2009).  

Börn eru ekki ónæm fyrir þessu fordómum en að mati Demello (2014) læra börn frá 

unga aldri að uppnefna feita einstaklinga og láta í ljós neikvæðar tilfinningar gangvart 

feitum börnum. Rannsókn (Cassell, 1995) sem gerð var með börnum á aldrinum 6-9 ára 

var þeim sýnd skuggamynd af feitum einstaklingi og þau beðin um að lýsa 

persónueinkennum einstaklingsins. Þau notuðu gjarnan lýsingarorðin löt, lygari og 

svindlari um þá einstaklinga sem þau sáu. Þá má benda á að  ein algengasta 
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birtingarmynd eineltis sem börn og unglingar verða fyrir er stríðni og aðkast vegna 

holdafars (Ástríður Stefánsdóttir, 2016).  

Eins og sjá má hefur viðhorf samfélagsins við holdafari fólks mikil áhrif á flesta þætti 

daglegs lífs. Fitufordómar finnast á öllum sviðum samfélagsins og hafa mikil áhrif á þá 

sem fyrir þeim verða. Þessi áhrif geta meðal annars komið niður á líkamsímynd 

einstaklinga og mun hugtakið líkamsímynd og ýmsar birtingarmyndir þess skoðaðar í 

næsta kafla.  
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3 Líkamsímynd 

Vangaveltur varðandi líkamlegt útlit og líkamsímynd hafa blómstrað innan 

mannfræðinnar frá upphafi og gera enn. Þá hafa mannfræðingar velt fyrir sér samspili 

og gagnvirkum áhrifum útlits, líkamsímyndar og menningar (Anderson-Fye, 2012). Í 

öllum mannlegum samfélögum skipta líkamsstaðlar (e. body norms) máli, þeir móta 

skynjun fólks á sjálfi og sjálfsumleika, félagsstöðu og tækifærum (Maupin and Brewis, 

2014). Hugtakið líkamsímynd (e. body image) vísar til tilfinninga einstaklings, skynjunar 

og hugsana hans um eigin líkama. Það tengist yfirleitt áliti hans á eigin líkamsstærð, mati 

á hvort líkaminn sé aðlaðandi auk tilfinninga varðandi líkamslögun og stærð. Talað er 

um líkamsóánægju séu þessar tilfinningar eða hugsanir neikvæðar (Grogan, 2010). 

Charles D. Laughlin (1997) segir mannfræðinga hafa orðið vitni að hversu fjölbreytileg 

líkamsímynd getur verið eftir menningum. Þá sé það meðal annars mismunandi milli 

menninga hvers konar líkamar þykja  aðlaðandi hinu kyninu.  

Samband holdafars við líkamsímynd 

Þegar kemur að líkamsþyngd og holdafari er oft á tíðum rætt um hvað þyki aðlaðandi 

eða ákjósanlegt. Sumir segja að það sé tímabundið eða menningarlega stöðugt á meðan 

aðrir segja að það séu til margar tegundir af menningarlegri hegðun og iðkunum, þar á 

meðal mat á því hvað þyki aðlaðandi eður ei (Swami og fl., 2010). Jonathan N. Maupin 

og Alexandra Brewis (2014) segja það hafi verið ríkjandi tilgáta að líkamsímynd sé tengd 

við fæðuöryggi í samfélaginu. Að í samfélögum þar sem fæðu óöryggi er til staðar sé 

viðhorf til feitra líkama jákvæðara og slíkir líkamar þyki ákjósanlegri þar sem þeir tákna 

auð, styrk, félagslega velgengni, fegurð og frjósemi. Þau Maupin og Brewis (2014) benda 

á að vistfræðilegir þættir, þá sérstaklega fæðu óöryggi geti ýtt undir mótun líkamsstaðla 

í barnæsku. Þannig geti einstaklingur sem elst upp við fæðuóöryggi til dæmis alið með 

sér jákvæð tengsl við bústna líkama og ótta við þá grönnu. Swami og fleiri (2010) benda 

á að í minna „þróuðum“ samfélögum hafi það að vera bústinn verið tengt við líkamlega 

eiginleika líkt og frjósemi, kynferði og þokka. Þá sé gríðarleg þyngdaraukning kvenna 

menningarlega samþykkt, sérstaklega í kringum giftingu. Samkvæmt umfangsmikilli 

rannsókn þeirra Swami og fleirra (2010) þykir það áskjósanlegast að vera grannur eða 

jafnvel of léttur í vestrænum löndum. Susan Bordo (1995) hefur bent á að grannt 

holdafar hafi ætíð verið sveipað töfraljóma og að hin viðtekna staðalímynd hafi stöðugt 
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orðið grennri og grennri. Þá séu líkamar sem þóttu vera grannir fyrir áratug síðan, nú 

álitnir holdugir (Bordo, 1995).  

Benda má á að rannsóknir (sjá Frederick, Forbes, Grigorian og Jarcho 2007) hafa 

sýnt fram á að hin granna ímynd hafi neikvæð áhrif á konur líkamlega, andlega sem og 

félagslega velferð þeirra. Þá hafa  nýlegar rannsóknir leitt í ljós að meirihluti vestrænna 

kvenna eru óánægðar með líkamsþyngd sína (Frederick, Peplau og Lever, 2006). Á 

Íslandi er stór hluti af íslenskum íbúum óánægðir með líkamsþyngd sína. Þar af er 

líkamsóánægja íslenskra kvenna áberandi mikil (Erna Matthíasdóttir, Stefán Hrafn 

Jónsson og Alfreð Logi Kristjánsson, 2010). Feminískir fræðimenn hafa í töluverðan tíma 

haldið því fram að menningarskilaboð upphefji ákveðna líkamslögun kvenna sem 

flestum konum er ómögulegt að ná, sem forsendu fyrir kvenlegri fegurð. En nýlegar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á hugmyndum um karlmennsku og karlmannleika 

(Drummond 2002; Frost, 2003) sýna fram á að strákar og karlmenn eru í auknum mæli 

undir áhrifum af ímynd vöðvamikilla en skorinna líkama. Þessi staðalímynd gerir því 

hvort tveggja kröfu um mikla vöðva og litla líkamsfitu, líkt og staðalímynd kvenna er 

flestum karlmönnum nær ómögulegt að ná þessu útliti. Þar af leiðandi taka einstaklingar 

af báðum kynjum þátt í því að móta líkamann á ákveðinn hátt, jafnvel þó sumar slíkra 

aðgerða geti verið skaðlegar heilsunni (Wright, O´flynn og Macdonald, 2006). Þetta 

samræmist alsæishyggju Michel Foucault þar sem hegðun einstaklinga er stýrt í gegnum 

gildi og viðmið samfélagsins, sem leiðir til þess að einstaklingar fara að fylgjast með eigin 

líkama og sál. En samkvæmt ögunarfræðum Foucault á öll mótun sér stað í líkamanum, 

líkaminn er miðpunktur valds - það er vald sem notað er af ríkinu til að aga og stjórna 

þegnum þess. 

Eileen Anderson-Fye (2012) segir að með nútímavæðingu virðist hafa þróast sú trú 

að hægt sé að vinna í og breyta líkömum, hvort sem það er í gegnum mataræði og 

hreyfingu eða læknisaðgerðir. Mörgum konum mislíkar eigin líkami og eru þær með 

stöðugar áhyggjur af lögun (e. shape) hans og reyna þar af leiðandi að breyta honum 

með því að móta hann, borða minna og missa kíló (Couniham, 1999). Mikið hefur verið 

skrifað um líkamsímynd kvenna en mun færri rannsóknir hafa fjallað um þessi málefni 

karla. Þau Roberto Olivardia, Harrison G. Pope Jr. og James I. Hudson benda á að þær 

rannsóknir sem eru til staðar sýna fram á að þeir menn sem eru óánægðir með líkama 
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sína vilja almennt þyngjast. Þeir leitast hinsvegar við að þyngjast með auknum 

vöðvamassa en án þess að bæta á sig fitu (Olivardia, Pope og Hudson, 2000). Couniham 

(1999) segir að sá líkami sem þykir vera „fallegasti“ líkaminn í vestrænum samfélögum 

nútímans sé sá sem er hvað mest breyttur, skreyttur og hlutgerður. Til að þykja fallegar 

eru konur hvattar til stöðugrar sjálfs lagfæringa sem felast meðal annars í að laga neglur 

og hár, þétta rassinn, lyfta brjóstum, raka fætur, lyktareyða armkrika, mála andlitið, 

setja á sig ilmvötn svo dæmi séu tekin. Samkvæmt Couniham (1999) geta konur ekki 

öðlast sjálfsvirðingu eða valdefst svo lengi sem þær strita við að uppfylla ófáanlega 

staðalímynd. Því eru konur líklegri til að vilja vera grennri á meðan menn eru líklegri til 

að vilja annað hvort léttast eða þyngjast og hafa meiri áhyggjur af vöðvamassa og lögun 

líkamans (Erna Matthíasdóttir, Stefán Hrafn Jónsson og Alfreð Logi Kristjánsson, 2010). 

Laughlin (1997) bendir á að mörg torskilin sálfræðileg vandamál eiga sér rætur í afbökun 

líkamsímyndar og hegðunar tengdri líkamsímynd, þar á meðal átraskanir. Í því samhengi 

má vísa til hugmynda Mary Douglas (1970) um tvo líkama, þar sem hinn félagslegi líkami 

(e. social body) stjórnar því hvernig hinn efnislegi líkami (e. physical body) er upplifaður. 

En upplifun líkamans mótast af félagslegum flokkunum (Douglas, 1970).  

Áhrif fjölmiðla á líkamsímynd 

Hugtakið fjölmiðill vísar til sjónvarps, útvarps, dagblaða, blaða, tímarita kvikmynda, 

internetsins og annarra miðla sem ná til fjöldans (Menntamálaráðuneyti, 2001). 

Fjölmiðlar eru ein af helstu upplýsingalindum almennings og hafa þeir ákveðnar skyldur 

gagnvart almenningi að greina satt og hlutlaust frá atburðum (Menntamálaráðuneyti, 

2005). Oft er vísað til fjölmiðla sem „fjórða valdsins“ og er þá skírskotað til þrískiptingar 

valds í lýðræðisríkjum (Menntamálaráðuneyti, 2001). Völd fjölmiðla felast fyrst og 

fremst í því að með sífeldri endurtekningu viðhalda þeir og eiga stóran þátt í að skapa 

ríkjandi orðræðu.  

Í ljósi þess hversu auðvelt er að nálgast flestar tegundir fjölmiðla í dag, ná viðteknar 

staðalímyndir um útlit og líkama til langflestra íbúa vestrænna ríkja. Stephanie Nicholl 

Berberick (2010) bendir á að birtingarmynd kvenna í fjölmiðlum hafi skapað ákveðna 

staðalímynd fyrir fegurð kvenna. Hún bendir á að átt hafi verið við flestar þær myndir 

sem birtast af konum í fjölmiðlum með myndvinnsluforritum. Þótt það fari framhjá 

áhorfandanum þá hafi útliti þeirra verið breytt. Berberick segir margar konur máta sig 
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við þessa staðalímynd, ásamt því að karlmenn beri konurnar í lífi sínu við þær myndir 

sem birtast þeim í fjölmiðlum (Berberick, 2010). Því hefur verið haldið fram að tengsl 

séu á milli líkamsóánægju og vestrænna staðalímynda sem birtast í fjölmiðlum 

(Anderson-Fye, 2012). Með hnattvæðingu hafa vestrænir fjölmiðlar borist víðar og er 

hnattvæðing þar af leiðandi talin eiga sinn þátt í aukinni líkamsóánægju, þar sem 

líkamsóánægja er nú mun útbreiddari og alþjóðlegri en áður fyrr (Anderson-Fye, 2012; 

Becker, 2004).  Á Fídjíeyjum í Suður-Kyrrahafi var þéttvaxinn líkami mikilsmetinn og 

þótti tákna að vel var hugsað um einstaklinginn. En að grennast var álitið merki um 

veikindi (Becker, 2004). Rannsókn Anne E. Becker (2004) á eyjunum sýndi fram á að með 

tilkomu sjónvarps varð umtalsverð aukning í megrunum. Viðmælendur Becker sögðust 

frekar vilja granna líkama líkt og persónurnar í sjónvarpsþáttunum vegna þess að þeir 

virtust standa fyrir velgengni og að vera heillandi (e. glamourous) frekar en að þeim 

þættu grannir líkamar vera fallegri. Í etnógrafíu Sveins Eggerstsonar (2010), Skálduð 

skinn, þar sem hann gerði vettvangsrannsókn á Kwermin fólkinu í í Papúa Nýju-Gíneu 

kemur fram að karlar mátu fegurð kvenna að mestu eftir því hversu góðar þær voru til 

vinnu, ásamt getu þeirra til að eiga börn. Sveinn segir einnig að bumba þótti fögur á 

konum þar sem hún var merki um getu til að ala börn. Þar veltu karlmenn útliti sínu 

meira fyrir sér en konurnar. En Sveinn taldi möguleika á því að útlitið fengi meira vægi 

eftir því sem karlarnir ferðuðust meira til nálægra bæja og annarra staða. 

Þá hefur Susan Bordo (1995) bent á að mikill fjölda kvenna fær sér brjóstaígræðslur 

til að stækka eða endurmóta brjóstin. Hún segir þær meta heilsufarsáhættuna sem fylgir 

aðgerðunum í samanburði við aukið sjálfstraust og markaðsgildi (e. market value). 

Bordo segir konurnar taka áhættuna vegna þess að þær hafa áttað sig á því að 

staðalímyndir fjölmiðla hafa mótað skynjun og langanir hugsanlegra elskhuga og 

vinnuveitenda. En rannsóknir hafa sýnt fram á að aðlaðandi einstaklingar eru líklegri til 

að vera taldir hæfir í sinni starfsgrein, njóta velgengni auk þess eru þeir líklegri til að 

mæta vingjarnlegra viðmóti frá öðrum (Langlois, Kalakanis, Rubenstein, Larson, Hallam 

og Smoot, 2000).  

Undanfarin ár hafa vinsældir raunveruleikasjónvarps sem fjallar um heilsu fólks og 

þá sérstaklega þynd, stóraukist (Stein, 2007). Þar á meðal eru þættir þar sem fylgst er 

með börnum og foreldrum þeirra, þar sem sýnt er hvað framtíðin ber í skauti sér verði 
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lífstílnum ekki breytt. Einnig eru þættir þar sem fyrrum frægir einstaklingar keppast við 

að ná af sér þeim aukakílóum sem þeir bættu á sig eftir að þeir hurfu úr kastljósinu. En 

með vinsælustu þáttunum er um að ræða þætti þar sem fólk keppist um að missa sem 

mesta þyngd til að vinna stórar upphæðir af peningum (Stein, 2007). The Biggest Loser 

er einn vinsælasti raunveruleika þátturinn í sjónvarpi sem sérstaklega sýnir offeita 

einstaklinga. Þar reyna keppendur að missa sem mest af eigin líkamsþyngd, með 

gríðarlega miklum æfingum og ströngu matarræði, með það að markmiði að vinna stóra 

peningaupphæð (Domoff, Hinman, Koball, Storfer-Isser, Baik og Carels, 2012). Karen 

Stein (2007) segir markmið þáttanna sé að sýna „raunveruleika“ við þyngdarvandamál 

sem á að koma í veg fyrir, þættirnir þróist yfir í furðusýningu (e. freak show) sem fær 

áhorfendur til að hlæja að þáttakendum. Sumir segja að þættirnir eigi að geta gefið 

áhorfendum innblástur að taka skref í átt að eigin lífstílsbreytingu (Domoff o.fl., 2012; 

Readdy og Ebbeck, 2013). En þessir þættir hafa einnig verið harðlega gagnrýndir, þá 

sérstaklega fyrir að ýta undir öfgakenndar áherslur á þyngdartap, óraunhæfar væntingar 

og mögulega skaðlegar (Matvæla- og næringafræðifélag Íslands, 2014). Auk þess hafa 

þeir verið harðlega gagnrýndir fyrir mikla fæðutakmörkun, æfingarálag og harkalega 

framkomu þjálfara. Því hefur verið haldið fram að þættir líkt og The Biggest Loser beiti 

ákveðinni taktík sem felst í því að vekja upp hræðslu eða ótta til þess að móta skoðun 

almenning á ákveðnu „vandamáli“ (e. scare tactic). Með beitingu þessarar taktíkar eru 

þeir sagðir ýta undir hræðslu við fitu og stuðla að staðalímyndum grannleika (e. 

thinness), það er að segja hræðslu við að þróa með sér venjur og líkamslögun líkt og 

þeirra sem sjást í þáttunum. Því er talið að áhorf ýti undir fitufordóma (Domoff ofl., 

2012). 

Á Íslandi hafa verið gefnar út tvær seríur af íslenskri útgáfu af þáttunum The Biggest 

Loser. Í kjölfar útgáfu þáttanna hérlendis gáfu nokkur hagsmunasamtök út sameiginlega 

yfirlýsingu þar sem skýrt er tekið fram að enginn íslenskur heilbrigðisstarfsmaður gæti 

haft þá nálgun sem einkennir þættina án þess að um væri að ræða brot á siðareglum 

fagstéttar viðkomandi og gildandi lögum um heilbrigðisstarfsmenn (Matvæla- og 

næringafræðifélag Íslands, 2014). Sú mynd sem þættirnir draga upp virðist vera sú að 

sýna að allir geta misst mikið magn af þyngd sinni ef þeir hafa viljastyrk fyrir hendi. Má 

því segja að þeir séu hluti af þeirri orðræðu að einstaklingar eigi að taka ábyrgð á eigin 
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heilsu, að offita sé ábyrgð einstaklingsins og þeir sem eru offeitir séu latir, viljalausir og 

skorti sjálfsstjórn (Matvæla- og næringafræðifélag Íslands, 2014). 

Heilbrigði 

Því eins og Samantha Murray (2009) segir er staðlímyndin af „hraustum“ líkama oftar en 

ekki „grannur líkami“ í orðræðu lýðheilsu og heilbrigðismála. Þessi staðalímynd er lesin 

af samfélaginu á þann veg að hún stendur fyrir hreinleika, sjálfsstjórn og getu til þess að 

hafa hemil á eigin löngunum. Hinsvegar er þessi líkami í grundvallaratriðum 

óáþreifanlegur, það er að segja þessa staðalmynd er hvergi að finna í raunveruleikanum. 

Geneviéve Rail (2009) segir áhrif offitu orðræðunnar valda því að ungt fólk telja sterka 

tengingu vera á milli heilsu og líkamslögunar. Fyrir öllum þátttakendum í rannsókn 

hennar táknaði heilsa það að vera með ákveðna líkamslögun eða að vera ekki ofþung 

eða offeit heldur var heilsuhraustur einstaklingur grannur eða magur. Rail (2009) segir 

það ekki koma á óvart í ljósi ráðandi orðræðu sem tengir offitu við heilsuleysi, þar sem 

feitir einstaklingar eru tafarlaust álitnir óheilbrigðir. Önnur rannsókn (Wright, O´flynn og 

Macdonald, 2006) sýndi fram á sambærilegar niðurstöður, þar að auki lögðu 

þáttakendur áherslu á persónulega ábyrgð sem tengdist nær eingöngu líkamsiðkunum 

eins og að borða heilsusamlega fæðu og stunda nógu mikið af hreyfingu.  

Robert Crawford (1980) beindi athyglinni að sambandinu á milli heilsu og þess að 

vera venjulegur (e. normality) í kapítalískum samfélögum í dag. Hann notaði hugtakið 

heilbrigði eða healthism til að lýsa orðræðunni í kringum heilbrigðisiðkanir. Crawford 

segir það hluta af þessari orðræðu að einstaklingar séu taldir siðferðislega ábyrgir til 

þess að koma í veg fyrir veikindi með því að þekkja þá áhættuþætti sem tengjast 

óheilbrigði og forðast þá. Því séu einstaklingar gerðir skyldugir til að stöðugt fylgjast 

með eigin heilsufarsástandi og tileinka sér venjur og iðkanir sem teljast heilsubætandi 

og eiga að geta fyrirbyggt veikindi (Crawford, 1980; Wright og Harwood, 2009). Hér er 

líkaminn, líkt og Foucault (1975) sagði, fyrirbæri sem stöðugt þarf að fylgjast með og 

stjórna. Grannur líkami gefur í skyn að einstaklingurinn fylgi þeim „reglum” eftir, hafi 

sjálfstjórn og er siðferðislega ábyrgur með því að stunda heilbrigt líferni og komi þar 

með í veg fyrir eigin veikindi og að verða byrði á samfélaginu. 

Campos og fleiri (2006) segja að grundvallarmarkmiðið ætti að vera lífsstíll en ekki 

líkamsþyngd. Í því samhengi vísa þau til þess að margir svokallaðir ofþungir eða offeitir 
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einstaklingar lifa heilbrigðum lífsstíl og þurfa ekki á neinni meðferð að halda á meðan 

margir grannir einstaklingar lifa þvert á móti óheilbrigðum lífstíl sem þarfnast umbóta. 

En þó benda þau á að það ætti kannski að skipta hvað mestu máli hversu margir reyna 

að grennast með óheilbrigðum eða skaðlegum aðferðum, til dæmis reykingum, 

framkalla uppköst, notkun grenningarlyfja og svo framvegis (Campos o.fl., 2006).  Því 

hefur einnig komið fram aðferð við þyngdar vandamálum sem nefnist heilsa óháð 

holdafari eða Health at every size (HAES). Aðferðin aðskilur sig frá hinu hefðbundna 

líkani með áherslum sínum á sjálfsvirðingu og heilbrigða hegðun, hvort sem að þyngd 

breytist eður ei. Í samfélögum þar sem grannleiki er tvímælalaust talið vera ávísun um 

heilbrigði og hamingju er nálgun HEAS umdeild, vegna þess að hún sneiðir algjörlega hjá 

því að hafa þyngdartap sem markmið (Burgard, 2009). Þessi nálgun er ný af nálinni og 

ekki mikið um rannsóknir en þær sem hafa verið gerðar hingað til benda til betra 

heilsufars óháð þyngdartapi, þáttakendur viðhéldu hegðunarbreytingu sinni til lengri 

tíma og jákvæðum áhrifum á þol og sálfræðilega þætti (Tara Margrét Vilhjálmsdóttir, 

2012).  

Þrátt fyrir fullyrðingar um að þyngdaraukning í heiminum sé heiminum öllum bráð 

heilsufarsógn og fullyrðingar um hrakandi heilsu (WHO, 2000) þá vísa rannsóknir til hins 

þverstæða. Þar á meðal má benda á að fólk í OECD löndunum lifir nú lengur en nokkurn 

tímann fyrr, með lífslíkur að meðaltali um 80 ár. Þetta má rekja til meiri lífsgæða, 

aukinni þekkingu og framförum í heilbrigðiskerfinu (OECD, 2015).  
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4 Umræður og lokaorð 

 

Ég var ekki há í loftinu þegar ég fór fyrst að velta útliti eigin líkama fyrir mér. Áhyggjur af 

eigin holdafari er raunveruleiki margra barna undir tíu ára aldri, þá sérstaklega stelpna. 

Þessar áhyggjur hafa fylgt mér fram á fullorðinsárin og hef ég sjálf prufað ýmislegt til 

þess að reyna stjórna og breyta eigin líkama. Í gegnum tíðina hef ég kynnst mörgum sem 

eru langt frá því að falla undir það sem telst vera kjörþyngd samkvæmt 

líkamsþyngarstuðlinum eða innan þeirrar ímyndar sem flestir hafa um heilsuhrausta 

einstaklinga, en eru þó með því hraustara fólki sem ég þekki.  

Í sífellu dynja á okkur fréttir og greinar um hversu feitir Íslendingar sé orðnir, þeir 

séu á meðal feitustu þjóða heims. Á sama tíma er okkur einnig sagðar fréttir af því að í 

heiminum ríki „offitufaraldur“, að þyngd vestrænna þjóða sé á hraðri uppleið og 

heilbrigði sé þar af leiðandi á blússandi niðurleið. Í dag er ríkjandi staðalímynd hins 

hrausta og heilbrigða líkama sú að hann sé grannur. Líkamar sem eru vel í holdum eru 

því oftast álitnir vera „sjúklegir“ líkamar sem þarfnast einhverskonar meðferðar. Úr 

öllum áttum berast okkur þau skilaboð að það að vera of feit, sé okkur hættulegt, því 

fylgi ýmir kvillar, sjúkdómar og jafnvel ótímabært andlát. Reynt er að hvetja fólk til að 

taka þessi skilaboð til sín og sýni ábyrgð. Hver og einn verði að líta í eigin barm til að 

sporna við þessari þróun. Auk þess byggja forsíðufréttir tímarita oft á tíðum á viðtölum 

við fólk sem misst hefur tugi kílóa, oftar en ekki er lögð áhersla á það í slíkri umfjöllun 

hversu hamingjusamt fólkið sé nú þegar það er loksins laust við aukakílóin. 

Eins og bent hefur verið á þá hafa fjölmiðlar mikil völd hvað varðar sköpun og 

viðhald ríkjandi orðræðu í samfélögum. Það er ekki nýtt af nálinni að rætt er um að hinn 

granna líkama í vestrænum samfélögum, en margar rannsóknir benda til þess að með 

aukinni hnattvæðingu og tækniframförum séu vestrænir miðlar farnir að hafa áhrif á 

líkamsímyndir í samfélögum þar sem feitlaginn líkami þótti áður vera áskjósanlegri en 

grannur. Ímynd hins áskjósanlega líkama birtist einnig í teiknimyndum sem ætlaðar eru 

börnum. Hingað til hefur það þekkst að aðalpersónur teiknimynda séu með afar 

óraunverulegt útlit, þar sem líkami þeirra er það grannur, mittismjór eða vöðvastæltur 

að engin lifandi manneskja gæti borið slíkan vöxt. En samt sem áður er þetta sú ímynd 

sem börnum er sýnt frá unga aldri. Nýlega kom út teiknimyndin Moana frá Disney, en 

holdafar aðalpersónana Moana og Maui hefur verið mikið í umfjöllun frá útgáfu 
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myndarinnar. Líkamlegt atgervi höfðingjadótturinnar Moana er mun raunverulegra en 

þekkst hefur á aðalpersónum teiknimynda hingað til, en það var meðvituð ákvörðun 

höfunda myndarinnar að gefa henni öðruvísi líkamsgerð (Flaherty, 2016). Að mínu eigin 

mati er Moana grönn, líkami hennar er í hlutföllum sem þekkjast á lifandi manneskjum 

og líkamsvöxturinn er raunverulegur og álíkur vexti margra ungra stelpna. Líkamsvöxtur 

hennar hefur að mestu fengið jákvæð viðbrögð og því fagnað að loksins sé farið að sýna 

raunhæfan líkamsvöxt. En aðrar raddir hafa einnig gagnrýnt líkamsvöxt hennar og hefur 

því meðal annars verið haldið fram að hann gefi stelpum þau skilaboð að það sé í lagi að 

vera ekki í formi sem leiði til óheilbrigðari lífstíls og komi niður á ástarlífi þeirra (Pálmi 

Jónasson, 2016). Sem samræmist fullkomlega þeim hugmyndum sem hér hafa verið 

ræddar, að einstaklingar verði að aga og stjórna líkamanum og að grannur líkami sé 

heilbrigður líkami. Önnur aðalpersóna myndarinnar er hálfguðinn Maui, en Disney hefur 

verið mikið gagnrýnt fyrir líkamsvöxt hans þar sem hann þykir vera offeitur. Því hefur 

verið haldið fram að líkamsvöxtur hans beri vott af fitufordómum (e. fat shaming) 

gagnvart pólínesíubúum og sýni neikvæða staðalímynd pólínesíubúa (Roy, 2016). Þessi 

hörðu viðbrögð við líkamsvexti Maui eru gott dæmi um hvernig holdafar, að vera 

offeitur er álitið vera einhvað neikvætt. Sjálf hafði ég séð myndina nokkrum sinnum með 

syni mínum áður en ég las þessa umræðu. Hún kom mér satt best að segja að óvart, ég 

hafði aldrei tekið eftir því að hann væri feitur. Persónan Maui er sterk, hann hnyklar oft 

vöðvana, er liðugur, léttur á fæti og á að vera fær um að draga heilu eyjaklasana upp úr 

sjónum.  

Hér hefur mikið verið rætt um „offitufaraldurinn“ en haustið 2016 héldu Samtök um 

líkamsvirðingu á Íslandi ljósmyndasýningu, þar sem ætlunarverkið var að sýna hversu 

bjagaða mynd umræðan um offitufaraldurinn gefur í raun af holdafari fólks í landinu. 

Þar voru sýndar myndir af „venjulegu“ íslensku fólki með líkamsþyngdarstuðul sem 

fellur innan marka „offitufaraldursins“. Eins og áður hefur verið nefnt hafa 

gangrýnisraddir bent á að umræðan um offitufaraldur geti verið beinlínis skaðleg og að 

þrátt fyrir ýmsar fullyrðingar um hrakandi heilsu benda rannsónir til hins þverstæða. En 

orðræðan sem fylgir því að ræða um offitu sem faraldur hefur ýmiskonar áhrif sem leiðir 

meðal annars til þess að fólk sem er í kjörþyngd leitar stöðugt að leiðum til að léttast og 

móta líkamann. Að eltast við óraunhæfa staðalímynd líkamlegs útlits sem lang flestum 

er ómögulegt að ná hefur leitt til þess að sífellt fleiri upplifa mikla líkamsóánægju og lágt 
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sjálfstraust. Auk þess leiðast margir inn á þá braut að leita ólöglegra eða óheilbrigðra 

leiða til að ná ákveðnu útliti. Í því samhengi má til dæmis benda á mikla steranotkun 

íslenskra karlmanna, en sífellt yngri drengir virðast leita til stera til að auka vöðvamassa 

sinn (Ruv.is, 2014). Steranoktun hefur lengi verið tengt við afreksíþróttamenn en bent 

hefur verið á að hún er einnig algeng meðal almennings sem leitast við að uppfylla 

ákveðna útlitsstaðla (Ruv.is, 2014; Birgir Olgeirsson, 2014). 

Til að byrja með var litið til upplifunar Bjartar sem fór í hjáveituaðgerð og í kjölfarið 

var spurt hvort það sé í raun og veru nauðsynlegt að vera grönn/grannur til að vera 

heilbrigður? Eins og um hefur verið rætt þá er mikil áhersla á að grannt holdafar en 

niðurstaða mín er sú að of mikil áhersla er lögð á að einstaklingar léttist en of lítil sé á 

heilbrigði. Þó oft sé rætt um að einstaklingar verði að léttast til að verða heilbrigðari, þá 

tel ég það einungis vera partur af offitu orðræðunni og sjúkdómsvæðingu offitu. Offitu í 

öfgakenndu ástandi getur vissulega fylgt ýmisir heilsufarskvillar, en með því að gera 

ofþyngd og offitu að sjúkdómi er verið að stimpla mun stærri hóp en raunverulega þjáist 

af einhverjum heilsufarskvillum vegna holdafars. Að vera sífellt að hvetja fólk til að 

grenna sig í nafni heilbrigðis tel ég að leiði meiri skaðsemi en góðs. Það sem ég vil sjá 

gerast er aukin áhersla á lífstílsbreytingar án áherslu á þyngdartap. Ég myndi vilja sjá 

heilbrigðisstéttirnar, lækna, lýðheilsufræðinga, stjórnvöld og fleiri leggja áherslu á 

heilbrigt samband við mat og hreyfingu, án allra öfga. Ég vil að lögð sé áhersla á að 

einstaklingar séu í jákvæðu sambandi við líkama sinn, stuðlað sé að jákvæðri 

líkamsímynd fram yfir þyngdartap.  
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