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Útdráttur 

Bakgrunnur: Um allan heim hefur offita orðið að vaxandi lýðheilsuvandamáli og hefur það 

vandamál átt við hér á Íslandi. Talið er að algengi offitu á Íslandi hafi verið 21% árið 2014. 

Hægt er  að nota nokkrar mælingar til að mæla offitu, en algengast er að nota 

líkamsþyngdarstuðulinn. Sú mæling hefur verið gagnrýnd þar sem hún tekur ekki mið af 

líkamssamsetningu einstaklinga og getur verið erfitt að meta fitu þeirra. Einnig þykir 

líklegra til lengri tíma að mæla heilbrigðan lífsstíl fremur en líkamsþyngd. Markmið 

þessarar rannsóknar er að skoða hvort það séu einhver tengsl á milli 

líkamsþyngdarstuðuls og hamingju Íslendinga árið 2012. Einnig hvort að sambandinu geti 

verið miðlað með heilsu.  

Aðferðir: Gögnin sem voru notuð komu frá Embætti landlæknis úr rannsókn þeirra á 

Heilsu og líðan Íslendinga árið 2012. Úrtakið samanstóð af 6.434 íslenskum einstaklingum 

á aldrinum 18-84 ára og var svarhlutfall um 55%. Markmiðið var að skoða tengsl 

líkamsþyngdarstuðuls á hamingju og hvaða áhrif aðrar heilsu breytur gætu haft. 

Heilsubreyturnar voru líkamleg og andleg heilsa, líkamlegur styrkur og líkamlegt þol, 

mataræði og líkamsímynd. Fjölbreytuaðhvarfsgreining var framkvæmd og notast var við 

tilreikning (e. multiple imputation). 

Niðurstöður: Þegar úrtakið í heild var skoðað var hlutfall þeirra sem voru í offitu 23% 

karlar og 24% konur. Af körlunum voru 51% í ofþyngd og af konunum voru 38% í 

kjörþyngd. Helstu niðurstöður úr fjölbreytuaðhvarfsgreiningunni sýndu neikvætt 

samband á milli BMI og hamingju en þegar tekið var tillit til líkamsímyndar þá varð 

sambandið jákvætt og marktækt. Þeir sem voru í offituflokki voru hamingjusamari en þeir 

sem voru í kjörþyngd, þegar tekið var tillit til jákvæðrar líkamsímyndar.  

Ályktanir: Fyrri rannsóknir sýna að megrun virkar ekki til langs tíma heldur þurfi að huga 

að öðrum þáttum og taka litlar breytingar á löngum tíma, meðal annars að auka 

hreyfingu, bæta líkamsímynd og minnka matarskammta. Niðurstöður úr þessari rannsókn 

sýna að jákvæð líkamsímynd hefur áhrif á samband BMI og hamingju og er það í takt við 

aðrar fyrri rannsóknir.  

 

Lykilorð: Líkamsþyngdarstuðull, hamingja, líkamsímynd, offita, heilbrigði óháð holdafari, 

heilsa.  
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Abstract 

Background: All around the world obesity has become a major public health issue and has 

been a growing problem here in Iceland. In the year 2014 the prevalence of obesity was 

21% in Iceland. There are several measures for obesity and the most commonly used is 

the body mass index. It has been criticized for it does not measure individuals‘ body 

composition or fatness. It is also recommended in longterm to measure healthy lifestyle 

rather than bodyweight.  The aim of this study is to examine whether there is an 

association between the BMI and happiness of Icelanders in 2012. Also whether the 

relationship can be mediated with health.  

Methods: The data was collected from the research Health and well-being in Icelanders 

done by the Directorate of health in the year 2012. The participants were 6.434 icelanders 

aged from 18-84 and the response rate was 55%. The aim was to examine the relationship 

of the BMI and happiness and to see the effects of other health measures. The health 

variables were physical and mental health, strenght and stamina, diet and body-image. 

An ordinary least squares was performed and multiple imputation was made.  

Results: When looking at the sample as a whole, those in obesity were 23% men and 24% 

women in this sample. About 51% of the men were overweight  and 38% women were in 

normal weight. The main results were that there was a negative relationship between 

BMI and happiness, but when taking into account the body image the relationship 

became positive and significant. Those in obesity were happier than those in normal 

weight, when positive body image was put in the model.  

Conclusion: Previous studies show that diets do not work for long-term but taking little 

steps towards a better lifestyle like increasing exercise, improving body image and 

decreasing food intake. The results of this study show that positive body image affects 

the relationship of BMI and happiness, and is consistent with other previous studies.  

 

Keywords: Body mass index, happiness, body image, obesity, healthy at every size, health. 
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Formáli  

Ritgerð þessi er lokaverkefni í meistaranámi mínu í lýðheilsuvísindum við Háskóla Íslands 

frá félagsvísindasviði. Um er að ræða megindlega rannsókn og er verkefnið metið til 60 

ECTS eininga. Umsjónarkennari var Kristjana Einarsdóttir, kennari við Miðstöð í 

lýðheilsuvísindum hjá Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn var Stefán Hrafn Jónsson, 

prófessor við félagsvísindasvið hjá Háskóla Íslands. Vil ég þakka leiðbeinandanum mínum 

kærlega fyrir alla hjálp við gerð þessa verkefnis. Þekkinguna á tölfræðinni, alla fundina í 

vetur og stuðninginn sem ég hef fengið hefur verið ómetanlegt. Embætti landlæknis 

þakka ég kærlega fyrir afnot á gögnum og leyfi til að nota þau í gerð þessarar rannsóknar.  

Einnig vil ég þakka systur minni, Elleni Rós Baldvinsdóttur, og frænku minni, Eyrúnu Ingu 

Gunnarsdóttur fyrir yfirlestur á ritgerðinni, kærar þakkir fyrir tíma ykkar. Vil þakka 

samnemendum mínum fyrir stuðning og reglulegar málstofur sem héldu manni við efnið 

í vetur. Að lokum vil ég þakka unnusta mínum, Guðna Rúnari Jónssyni, fyrir mikinn 

stuðning og þolinmæði í vetur. Þetta verkefni hefur verið skemmtilegt að vinna þó það 

hafi verið mjög erfitt á köflum, hefur það gefið mér mikinn innblástur og hjálpaði það 

mikið að hafa virkilegan áhuga á þessu viðfangsefni og þykja þetta vera þörf þekking inn í 

umræðu dagsins í dag.  
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1 Inngangur 

Tíðni offitu hefur aukist undanfarna áratugi víða um heim og telja ýmsir að um sé að ræða 

alvarlegt lýðheilsuvandamál (Cohen, Perales og Steadman, 2005; WHO, 2016a). 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (World health organization, WHO) er fjöldi 

fullorðinna sem eru  yfir kjörþyngd kominn yfir 1,9 milljarða og þar af flokkast 600 milljónir 

í offitu (WHO, 2016b). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Ng o.fl. (2014) hefur algengi karlmanna í offitu 

farið úr 29% árið 1980 í 37% árið 2013 og var algengi kvenna í offitu árið 1980 um 30% og 

38% árið 2013. Niðurstöðurnar fyrir Ísland sýna að um 27% karla flokkuðust í offitu og 

29% konur. Þessi rannsókn byggir á fyrirliggjandi gögnum í hverju landi og höfundar 

leiðrétta fyrir þekktu vanmati einstaklinga á þyngd sinni og ofmati á hæð. Þetta vanmat 

hefur ekki verið kannað sérstaklega á Íslandi og því óvíst hversu vel slíkar leiðréttingar 

eiga við um íslensk gögn og er mögulegt að Ng of.l. ofmeti tíðni offitu og ofþyngdar hér á 

landi með þessari leiðréttingu. Rannsakendurnir gefa sér það að karlar ofmeti hæð sína 

og að konur vanmeti þyngd sína og því er leiðrétt fyrir þeim þáttum í þessari rannsókn.  

Skýrsla frá árinu 2014 sýnir aðeins lægra hlutfall en þar var ekki leiðrétt fyrir vanmati. 

Þar kemur fram að algengi offitu Íslendinga sé um 21% og samanlögð yfirþyngd og offita 

fyrir bæði kynin sé um 59,6% (Matthiessen o.fl., 2016). Samkvæmt heilsufarsrannsókninni 

Heilsa og líðan Íslendinga voru 21,3% karla í offitu árið 2012 og 23,1% kvenna. Samtals 

voru 63,3% fullorðinna Íslendinga yfir kjörþyngd (Guðlaugsson, Magnússon og Jónsson, 

2014). 

Algengustu mælingarnar sem notaðar eru til að mæla offitu eru þyngd, BMI stuðull 

(e. body mass index, BMI) og mittismál (Prentice og Jebb, 2001). Sú mæling sem er hvað 

mest notuð til að mæla einstaklinga í yfirþyngd eða offitu er BMI og er sú mæling góð til 

að bera saman þjóðir og stóra hópa. Mælingin getur verið varasöm þegar kemur að því 

að meta hvern og einn einstakling þar sem hún tekur ekki tillit til mismunandi 

líkamsbyggingar og greinir ekki á milli vöðva og fitumassa og því ýmislegt sem þarf að hafa 

í huga þegar mælingin er notuð til að meta líkamsfitu fólks (WHO, 2016b). Allar þessar 

mælingar eiga það sameiginlegt að mæla ekki líkamsfitu beint (Prentice og Jebb, 2001). 

Megináherslan til heilsueflingar ætti að vera á heilbrigðan lífsstíl fremur en 

líkamsþyngd (Puhl og Heuer, 2009). Það hefur gefið betri raun að hjálpa einstaklingum í 
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yfirþyngd og offitu að vera heilbrigðari heldur en að einblína á þyngd þeirra (Miller, 1999). 

Einnig er gott að taka mið af öðrum mælingum eins og mittis- og mjaðmamælingum, 

notkun hreyfimæla, fitumælingar og fleira (Harvard, 2017).  

Í einni rannsókn var of feitum konum skipt niður í tvo hópa, annar hópurinn var látinn 

fara í megrun á meðan hinn átti að miða við heilbrigði óháð holdafari [HóH]. Báðir 

hóparnir fengu vikuleg viðtöl í 24 vikur og svo endurkomutíma eftir eitt og tvö ár. Í 

megrunarhópnum var áhersla lögð á að þátttakendur fækkuðu hitaeiningum og juku 

hreyfingu, á meðan áherslan í hinum hópnum var á líkamsímynd og að vera ánægður með 

sjálfan sig. Niðurstöðurnar sýndu að einstaklingar í megrunarhópnum misstu fleiri kíló en 

höfðu fengið þau að hluta til aftur í lok eftirfylgdartíma, á meðan hinn hópurinn viðhélt 

þyngd. Blóðþrýstingur lækkaði og hreyfing jókst hjá HóH hópnum sem og að þær voru 

ekki eins mikið að takmarka hitaeiningar eins og hinn hópurinn (Bacon, Stern, Van Loan 

og Keim, 2005).  

Í umfjöllun Cohen o.fl., (2005) um heilsu óháð holdafari eru dregin fram fimm atriði 

um skaðsemi þess að leggja áherslu á þyngd í heilsueflingu. Í fyrsta lagi,  að fólk sé líklegra 

til að fara í megrun ef einblínt er á þyngd fremur en næringu. Megrunariðnaðurinn græðir 

heilmikið bara á því að selja þeim þá hugmynd að þau muni líta betur út, en ekki endilega 

líða betur í eigin skinni. Því sé áherslan oft á megrun í samfélaginu þegar um offitu er að 

ræða sem hefur síðan áhrif á andlega heilsu þegar slíkar skyndilausnir misheppnast. Í öðru 

lagi fjalla þau um áhrif þyngdar á andlega heilsu einstaklinga. Einstaklingar í offitu upplifa 

stimplun og hafa fjölmiðlar þar mikið að segja, sérstaklega með auglýsingum sem birta 

óraunhæfar kröfur. Stimplanir geta haft áhrif á daglegt líf og getur verið lýjandi fyrir of 

feitan einstakling að vera álitinn heimskur, latur eða stjórnlaus. Í þriðja lagi, að rangtúlkun 

samfélagsins á heilsusamlega þyngd getur leitt til átraskana. Hér fjalla þau um hvernig 

túlkun á heilbrigðri þyngd getur verið mismunandi og að fyrir almenning sé sú túlkun 

óraunhæf þar sem fjölmiðlar hafa mikil áhrif. Í fjórða lagi, að stimplun sem 

heilbrigðisstarfsfólk notar um of feitt fólk hindrar það í að leita sér læknisaðstoðar. 

Hræðslan við að vera dæmd og jafnvel þurfa að vigta sig fyrir framan starfsfólk hefur leitt 

til þess að konur leita sér síður læknisaðstoðar. Fimmti og jafnframt síðasti punkturinn 

fjallar um að ef einblínt er of mikið á offitu þá er lítið rúm til að byggja upp heilbrigðan 
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lífsstíl. Hér tala þau um að þessi samfélagslega þörf fyrir að vera mjór sé ekki aðeins 

skaðleg fyrir of feita, heldur alla (Cohen o.fl., 2005).  

Þátttakendur í einni rannsókn áttu að nota myndir og skilaboð úr heilsutengdum 

átökum frá Bandaríkjunum, Bretlandi og Ástralíu. Niðurstöðurnar sýndu að þeir brugðust 

hvað best við þeim skilaboðum sem höfðu jákvæð og hvetjandi áhrif á þau, skilaboð á 

borð við aukna grænmetis- og ávaxtainntöku og aukna hreyfingu, sem og skilaboð sem 

einblíndu á heilsu fremur en líkamsþyngd eða offitu (R. Puhl, Peterson og Luedicke, 2013). 

Fyrri rannsóknir sýna að vænlegra sé að leggja áherslu á heilsufarslega þætti fremur 

en líkamsþyngd til að hjálpa fólki að breyta lífsstíl sínum (Cohen o.fl., 2005; Puhl og Heuer, 

2009). Rannsóknir hafa sýnt fram á ávinning hreyfingar á heilsu einstaklinga óháð því í 

hvaða BMI flokki það er í. En niðurstöður greiningar Blair og Brodney  (1999) þar sem farið 

var yfir 24 rannsóknir sýndi að hreyfing hafði verndandi áhrif gegn áhættum á yfirþyngd 

og offitu bæði hjá konum og körlum sem voru virk. Einnig var greint frá því að virkir 

einstaklingar í offitu voru með lægri sjúkdóms- og dánartíðni miðað við kyrrsetu 

einstakling í kjörþyngd. Þetta er í samræmi við aðra rannsókn sem sýndi fram á jákvæðari 

líkamsbreytingar hjá einstaklingum í offitu sem voru virkir miðað við þá sem voru ekki 

virkir, hreyfing hafði því verndandi áhrif á líffræðilegar útkomur (Loprinzi o.fl., 2014).  

Rannsókn sýndi að hreyfing og góð líkamleg heilsa hafði áhrif á vellíðan einstaklinga. 

Einnig voru skoðuð tengsl á milli yfirþyngdar og vellíðunar sem sýndu að yfirþyngd hafði 

ekki minnkandi áhrif á vellíðan. Greint var frá því að hér hafi verið skoðaðir tveir ólíkir 

hlutir, annars vegar áhrif á líkamann og hins vegar áhrif á hugarfar. En hreyfing, líkamleg 

heilsa og þyngd er eitthvað sem hefur áhrif á líkamann á meðan vellíðan hefur áhrif á 

sálina og hugarfar. En þó eru þessir hlutir tengdir og hafa áhrif á hvor annan (Hayes og 

Ross, 1986).  
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2 Líkamsþyngdarstuðull 

Líkamsþyngdarstuðullinn er reiknaður út frá hæð og þyngd fólks með formúlunni BMI = 

kg/m2. Stuðullinn er síðan flokkaður með ýmsum hætti en algengast er að nota 

fjórskiptingu; vannæringu, kjörþyngd, yfirþyngd og offitu. Flokkunin er þannig að þeir sem 

eru í vannæringu mælast með <18,5, kjörþyngd er 18,5-24,9, yfirþyngd 25-29,9 og offita 

er >30. Stundum er offitu skipt nánar upp í tvö eða fleiri gildi (WHO, 2016a). Jafnt og þétt 

hefur BMI stuðull Íslendinga hækkað frá árinu 1990 til ársins 2007. Árið 1990 var hlutfall 

karla í yfirþyngd 7,2% og hafði hækkað upp í 18,9% árið 2007. Einnig var hækkun á hlutfalli 

kvenna í yfirþyngd og árið 1990 var það 9,5% en 21,3% árið 2007, sem er töluverð hækkun 

á milli ára (Valdimarsdóttir o.fl., 2009).  

Mælieiningin sem slík er notuð víðsvegar í faraldsfræðilegum tilgangi en hún hefur 

fengið á sig nokkra gagnrýni fyrir það að gera ekki greinarmun á milli vöðva, fitu, beina 

eða líffæra (Prentice og Jebb, 2001; Valdimarsdóttir o.fl., 2009; Wellens o.fl., 1996). Þetta 

þýðir að einstaklingur sem er með mikinn fitufríann massa miðað við hæð getur mælst 

með hátt BMI þrátt fyrir að vera ekki of feitur (Wellens o.fl., 1996), einstaklingurinn er því 

með háan BMI stuðul en lága fituprósentu, eins og margir íþróttamenn (Prentice og Jebb, 

2001).  

Samkvæmt handbók Hjartaverndar sem var gefin út árið 2008 eru meiri líkur á dauða 

hjá einstaklingi með BMI stuðul 31-32 heldur en hjá einstaklingi með BMI stuðul 23-24. 

Eins geta líkurnar á dauða verið meiri ef BMI stuðull er 19 eða minni. Samkvæmt 

Hjartavernd er BMI stuðullinn ekki línulegur þegar kemur að dauðsföllum þegar búið er 

að leiðrétta fyrir kyni, aldri og reykingum (Hjartavernd, 2008) heldur getur hann verið 

bæði U og J línulegur, er þetta í takt við fyrri rannsóknir (Adams o.fl., 2006; Jee o.fl., 2006; 

Roh o.fl., 2014). Samkvæmt niðurstöðum bandarískrar rannsóknar voru ekki auknar líkur 

á dauðsföllum hjá einstaklingum í yfirþyngd, BMI stuðull 25 til <30. Þessar niðurstöður 

studdu eldri rannsókn sem sýndu lítil áhrif yfirþyngdar á líftíma. Niðurstöðurnar sýndu 

einnig aukna dánartíðni þeirra í vannæringu og offitu miðað við kjörþyngd (Flegal, 

Graubard, Williamson og Gail, 2005).  

Rannsókn á dánartíðni og líkamsþyngdarstuðli hjá einstaklingum á aldrinum 65 til 100 

ára sýndi hærri dánartíðni hjá þeim sem vógu minna, einnig var hærri dánartíðni hjá þeim 
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sem höfðu misst 10% eða meira af líkamsþyngd sinni eftir fimmtugsaldur. Ekkert samband 

var á milli dánartíðni og BMI nema hjá þeim í neðstu mörkum BMI (Diehr o.fl., 1998).  

Margir heilsukvillar fylgja offitu en meðal þeirra er sykursýki 2, hjarta- og 

æðasjúkdómar, krabbamein  og heilablóðföll svo eitthvað sé nefnt (Steenhuis, Bos og 

Mayer, 2006; WHO, 2016b). Þessir sjúkdómar geta valdið dauða hjá einstaklingum sem 

eru of feitir (Cohen o.fl., 2005) og er dánartíðnin hærri hjá þeim sem eru í offitu (Flegal 

o.fl., 2005). Þrátt fyrir að líftími offitusjúklinga sé styttri þá er lækniskostnaðurinn mikill, 

en niðurstöður rannsóknar sýndu að lækniskostnaður var hærri hjá konum í offitu miðað 

við þær í kjörþyngd, ekki fannst marktækur munur hjá körlunum (Nagai o.fl., 2012).  

  Samkvæmt Bell, Kivimaki og Hamer, (2014) er áhætta á sykursýki 2 meiri hjá þeim 

sem eru í óheilsusamlegri offitu (e. metabolically healthy obesity), þ.e.a.s þeir sem eru 

með óheilbrigð efnaskipti, miðað við þá sem eru í heilsusamlegri offitu. Þrátt fyrir það er 

meiri áhætta að þróa með sér sykursýki 2 hjá fullorðnum í heilsusamlegri offitu miðað við 

þá sem eru í heilsusamlegri kjörþyngd.  
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3 Heilbrigði óháð holdafari 

Heilbrigði óháð holdafari (e. healthy at every size, eða HóH) er vörumerki stofnað af Lindu 

Bacon (2017) og kallar hún þetta friðar hreyfingu þar sem vellíðan og heilsa eru 

viðurkenndar sem mikilvægari þáttur heldur en stafrænar tölur eins og til dæmi BMI. 

Markmið HóH er að bæta heilbrigði einstaklinga óháð því hvort að þyngdarmissir á sér 

stað eða ekki (Bacon, 2010; Bacon og Aphramor, 2011). Þessi aðferð bar árangur hjá of 

þungum konum í kyrrsetu en þær sem fóru eftir HóH markmiðunum hreyfðu sig meira að 

loknum eftirfylgdartímanum heldur en hópurinn sem fór aðeins eftir hreyfimarkmiðum 

(Hsu, Buckworth, Focht og O'Connell, 2013). 

Linda setur upp nokkur skref sem hægt að notfæra sér til að uppfylla HóH markmið 

og er fyrsta skrefið að taka líkamsstærð sína í sátt. Jákvæðar breytingar eru líklegri til að 

gerast ef fólk er ánægt með líkama sinn. Annað skrefið er að treysta sjálfum sér og bera 

virðingu fyrir líkama sínum. Með því að hlusta á líkamann þá mun hann finna sitt 

náttúrulega form fyrr eða síðar. Þriðja skrefið er að tileinka sér heilbrigða lífsstílshegðun 

í flestu sem við tökum okkur fyrir hendur. Finna hreyfingu sem okkur finnst skemmtileg, 

borða mat og neyta hans hóflega og rækta félagsleg og tilfinningaleg tengsl. Fjórða skrefið 

er að fagna fjölbreytileikanum á mismunandi líkamsstærðum. Geta horft á fegurð í 

hverjum einstaklingi og hjálpað öðrum í að finna sína fegurð (Bacon, 2010).  

3.1 Hamingja 

Skilgreiningin á hamingju er ekki aðeins sú að það sé tilfinning, heldur getur hamingja líka 

verið það að lifa góðu lífi. Að vera við góða heilsu er oft tengt við hamingju (Katsaiti, 2012).  

Rannsókn á jákvæðum og neikvæðum áhrifum þess hvernig fólk metur sína eigin heilsu 

sýndu að þeir sem sýndu jákvæð áhrif voru líklegri til að meta sig við góða heilsu. Það að 

vera með jákvæðar tilfinningar getur leitt til þess að einstaklingar meti heilsu sína betur. 

Einnig kom í ljós að þeir sem höfðu ekki eins jákvæðar tilfinningar mátu heilsu sína verri 

(Pettit, Kline, Gencoz, Gencoz og Joiner Jr, 2001). Niðurstöður rannsóknar á eldri 

borgurum sýndi að þeir sem stunduðu létta hreyfingu voru við betri andlega heilsu heldur 

en þeir í kyrrsetu (Park o.fl., 2017).  

Árið 2010 sýndi rannsókn í Bandaríkjunum að þeir sem flokkuðust í offitu og 

vannæringu voru með færri jákvæðar hugsanir heldur en þeir í kjörþyngd og yfirþyngd. 

Þeir mældust bæði með minni ánægju og hamingju, einnig mældust þeir áhyggjufyllri, 
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reiðari, leiðari og með meiri streitu (Mendes, 2010). Niðurstöður rannsóknar í Bretlandi 

sýndi að of feitir einstaklingar voru við verri andlega heilsu sem og óhamingjusamari 

heldur en aðrir (Oswald og Powdthavee, 2007). Rannsókn á eldri einstaklingum í Suður-

Kóreu sýndi að þeir sem voru í undirþyngd mældust frekar þunglyndir en þeir sem voru í 

kjörþyngd, einnig voru meiri líkur á því að einstaklingar sem voru með há einkenni 

þunglyndis væru í undir- og yfirþyngd miðað við kjörþyngd (J. Kim, Noh, Park og Kwon, 

2014). Rannsókn í Ástralíu sýndi að einstaklingar sem flokkuðust í hærri BMI flokka 

mældust með minni huglæga vellíðan. Þeir döfnuðu (e. flourishing) verr miðað við þá sem 

voru í kjörþyngd eða yfirþyngd og mældust einnig með meira þunglyndi (Robertson, 

Davies og Winefield, 2015).  

Niðurstöður finnskrar rannsóknar staðfestu niðurstöður fyrri rannsókna, að offita 

hefur áhrif á mat einstaklinga á líðan sína. En þau leiðréttu fyrir öðrum þáttum eins og til 

dæmis heilsu. Heilsa var mæld með skala sem mældi þætti eins og virkni, öndun, svefn, 

mataræði, hreyfingu, verki og andlega heilsu eins og kvíða, streitu og þunglyndi. 

Niðurstöðurnar eftir leiðréttingu með skalanum sýndu að tengsl BMI og huglægs mats á 

heilsu minnkaði og hvarf nánast, en þó var sambandið ekki marktækt (Böckerman, 

Johansson, Saarni og Saarni, 2014).

 

3.2 Mataræði og þyngdarstjórnun 

Margar mismunandi leiðir eru notaðar til þess að missa kíló, en það er alla jafnan 

kallað að fara í megrun. Ein algeng leið meðal einstaklinga til þess að léttast er að sneiða 

hjá hitaeiningum en slík aðferð er ekki talin virka til langs tíma. Að fara í megrun getur 

valdið neikvæðum tilfinningum þar sem einstaklingur takmarkar sér fæðu og eða finnur 

stanslaust fyrir svengd sem og hún getur haft skaðleg áhrif á andlega heilsu (Tomiyama 

o.fl., 2010). Niðurstöður rannsóknar bendir til þess að aukin neysla á grænmeti, ávöxtum, 

fituskertum mjólkurvörum, kornvörum og lítil neysla á rauðu kjöti og skyndibita  tengist 

lækkun á BMI og mittismáli (Newby o.fl., 2003). Einnig aukin neysla á ávöxtum og 

grænmeti sem og aukin dagleg hreyfing hefur mikil áhrif á andlega heilsu fólks (Johnson, 

Robertson, Towey, Stewart-Brown og Clarke, 2017).  
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Algengt er að um þriðjungur tapaðra kílóa setjist aftur á einstaklinga innan árs eftir 

að meðferð líkur (Turk o.fl., 2009) og er talið að streita hafi mestu áhrifin á 

þyngdaraukningu aftur eftir megrun (Tomiyama o.fl., 2010).  

Konum var skipt upp í tvo hópa, annars vegar hóp sem var með eftirlit á mataræði 

sínu og hins vegar hóp sem takmarkaði inntöku hitaeininga niður í 1200 hitaeiningar á 

dag. Niðurstöðurnar sýndu að aukning var á streitu og daglegu streituhormóninu Cortisól. 

Streita jókst hjá þeim sem voru með eftirlit á mataræði sínu og daglegt streituhormón 

jókst hjá þeim sem takmörkuðu hitaeiningar sínar. Rannsakendurnir ályktuðu að 

heilbrigðisstarfsfólk ætti að mæla gegn megrun til þess að auka heilsu einstaklinga 

(Tomiyama o.fl., 2010). 

Rannsökuð voru áhrif þyngdarstjórnunar og líkamsímyndar á sjálfstjórn í mataræði. 

Niðurstöður sýndu að líkamsímynd batnaði hjá þeim konum sem fengu íhlutun,  en hún 

fól í sér fræðslu í 30 skipti þar sem var fjallað um líkamsímynd, hreyfingu, mataræði og 

fleira. Þetta þýddi að íhlutunin leiddi til jákvæðrar breytingar á líkamsímynd sem hafði 

áhrif á matarstjórnun hjá þátttakendum (Carraca o.fl., 2011). Önnur rannsókn með 

svipaða íhlutun sýndi að þessir þættir höfðu heildaráhrif á þyngdarstjórnun. 

Niðurstöðurnar bentu einnig til þess að megrun hefur aðeins áhrif í stuttan tíma, en til 

þess að hafa langtímaáhrif þurfi að gera litlar breytingar á löngum tíma, meðal annars 

með því að auka hreyfingu á einhverju sem einstaklingum finnst skemmtilegt og hefur 

áhuga á (Teixeira o.fl., 2006).  

Rannsókn á 135 konum sem fylgdu allar plani fyrir þyngdartap í 4 mánuði. Eftir þessa 

fjóra mánuði var þeim skipt í tvo hópa, annar hópurinn fékk utanumhald í gegnum 

internetið á meðan hinn hópurinn var algjörlega á eigin vegum. Niðurstöðurnar sýndu að 

báðir hóparnir náðu að halda þyngdarmissinum 12 mánuðum seinna. Ályktun 

rannsakenda var að þeim sem fengju íhlutun gengi betur en þeim sem voru á eigin vegum, 

en svo var ekki (Cussler o.fl., 2008). 
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4 Félagslegir þættir 

Að vera í yfirþyngd eða í offitu getur haft slæm áhrif á andlega heilsu einstaklinga (Hunger 

og Major, 2015; Steenhuis o.fl., 2006) og það að einblína á þyngd getur leitt til fordóma 

og haft neikvæð áhrif á samfélagið (Cohen o.fl., 2005). Félagslegur stuðningur hefur 

jákvæð áhrif á einstaklinga sem taka þátt í skipulögðum megrunarplönum. En þeir sem 

hafa góðan félagslegan stuðning og þekkja jafnvel fyrrum þátttakendur eru líklegri til að 

eiga jákvæðari upplifun á planinu, meðal annars með því að léttast meira og taka meiri 

þátt (Carson o.fl., 2013). 

Samfélagið getur haft áhrif á það hvernig einstaklingar horfa á sjálfa sig (Hayes og 

Ross, 1986) eins og kenning Charles Horton Cooley um spegilsjálfið (e. looking glass self 

theory) útskýrir þá horfa einstaklingar á sjálfa sig út frá því hvernig aðrir sjá þá. En 

samkvæmt þeirri kenningu getur það haft neikvæðar tilfinningar í för með sér fyrir 

einstaklinga að vera í ofþyngd ef að samfélagið telur það vera neikvætt. Niðurstöður 

rannsóknar sem styðja þessa kenningu sýndu að einstaklingar mældust óhamingjusamari 

í þeim löndum þar sem ofþyngd var sjaldgæfari fremur en í löndum þar sem hún var 

algengari (Pinhey, Rubinstein og Colfax, 1997). Eins sýndi rannsókn að fjölskyldan hafði 

áhrif á hvernig konur upplifðu hina fullkomnu líkamsímynd og að þær væru líklegri til að 

mæla líkamsímynd sína eftir því hver upplifun fjölskyldunnar væri á fullkominni 

líkamsímynd (Mossavar-Rahmani, Pelto, Ferris og Allen, 1996).  

Algengt er hér á landi að í byrjun hvers árs birtast ýmsar auglýsingar frá 

líkamsræktarstöðvum og skilaboð frá samfélaginu um að nú skuli fara í átak. Árið 2016 

var líkamsræktarstöð gagnrýnd fyrir auglýsingu sína sem hún birti og var stöðin sökuð um 

að stuðla að fitufordómum. Auglýsingin sem um ræðir var af bústinni trédúkku í 

íþróttafötum og við myndina stóð „losaðu þig við jólalögin“ (sjá umræðu í;Þorkelsdóttir, 

2016).  
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4.1 Líkamsímynd 

Einfaldasta skilgreiningin á líkamsímynd er það hvernig einstaklingur upplifir sjálfan sig 

þegar hann horfir í spegilinn og hvað hann hugsar þegar hann sér sjálfan sig. Líkamsímynd 

getur verið margþætt, hún getur átt við um trú einstaklings á eigin útliti, hvað honum 

finnst með sinn eigin líkama eins og til dæmis varðandi hæð, lögun og þyngd. Einnig 

hvernig einstaklingur skynjar, sem og stjórnar eigin líkama (NEDA, 2016). Niðurstöður 

sýna að þunglyndi hefur áhrif á líkamsímynd, en þeir sem eru þunglyndir eru ósáttari með 

heildarútlit sitt, þeir eru með lágt sjálfsmat og þeir telja sig ekki vera aðlaðandi. Þeir sem 

voru þunglyndir voru með lélegri líkamsímynd miðað við þá sem voru ekki þunglyndir 

(Noles, Cash og Winstead, 1985).  

Félagslegur samanburður er einn af meginþáttum líkamsímyndar, þar sem fólk metur 

sjálft sig í samanburði við aðra. Áhrif samfélags og fjölmiðla sem sýna myndir af mjóum 

líkömum fyrirsæta eða vöðvastæltum leikurum geta leitt til neikvæðs sjálfsmats þar sem 

þetta er talið vera viðmiðið fyrir aðlaðandi líkama (Hu, Chiang, Yeh og Chien, 2007). Konur 

sem eru hávaxnar og léttari eru líklegri til að ofmeta líkamsstærð sína á meðan þær sem 

eru litlar og þyngri eiga það til að vanmeta stærðina (Mossavar-Rahmani o.fl., 1996).  

Ein rannsókn skoðaði tengsl milli ósættis við líkama og megrunar annars vegar og hins 

vegar aðferða til að byggja upp vöðva hjá ungum konum og körlum. Niðurstöðurnar sýndu 

að karlmenn voru líklegri til að nota aðferðir til að byggja upp vöðva heldur en konur. 

Einnig að karlmenn með hærra BMI voru gjarnari á að fara í megrun á meðan tengsl BMI 

og megrunar var ekki marktækt hjá konum (Heywood og McCabe, 2006).  

Rannsóknir hafa notað aðferðir með myndum, þar sem þátttakendur eru beðnir um 

að velja þær myndir sem þeim finnst líkjast mest núverandi líkamsbyggingu þeirra, hvaða 

líkamsbyggingu þeim finnst vera mest aðlaðandi, hvaða líkamsbyggingu þau halda að 

gagnstætt kyn telji aðlaðandi sem og sú líkamsbygging sem þeim finnst vera mest 

aðlaðandi hjá hinu kyninu. Niðurstöðurnar voru einróma að konur voru óánægðari með 

líkamsbyggingu sína en karlar. Einnig sýndu niðurstöðurnar að bæði kyn giskuðu rangt á 

þá líkamsbyggingu sem hinu kyninu þótti mest aðlaðandi, þannig að konur ályktuðu að 

karlmönnum þættu grannir líkamar aðlaðandi á meðan karlmenn ályktuðu að konum 
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þættu vöðvastæltari líkamar meira aðlaðandi (Demarest og Allen, 2000; Fallon og Rozin, 

1985).  

Langtíma rannsókn á 154 konum þar sem þeim var gert að fylgja megrunarplani í eitt 

ár sýndi að líkamsímynd og innri hvatning skipti miklu máli, en þær konur sem voru með 

lélega líkamsímynd en háa innri hvatningu til þess að léttast voru líklegri til að halda þyngd 

sinni jafnri. Einnig voru þær sem voru með góða líkamsímynd líklegri til að hafa misst 

meira en 5% af þyngd sinni eftir þrjú ár. Íhlutunarhópurinn var með hærri þyngdarmissi 

heldur en viðmiðunarhópurinn eftir þrjú ár (Santos, Mata, Silva, Sardinha og Teixeira, 

2015). 

4.2 Fitufordómar 

Þeir sem eru of feitir geta lent í því að vera stimplaðir (Carr og Friedman, 2005; Puhl 

og Heuer, 2009)  og geta fordómarnir byrjað snemma í barnæsku og fylgt einstaklingum 

upp í fullorðinsárin (Owen og Laurel-Seller, 2000). Niðurstöður úr rannsókn á algengi 

fitufordóma í Bandaríkjunum sýndu að það hækkaði úr 7% árin 1995-1996 í 12% árin 

2004-2006 (Andreyeva, Puhl og Brownell, 2008). Það að leggja áherslu á útlitstengda 

þætti er tengt auknum fitufordómum og getur sambandið á milli þessa tveggja verið 

miðlað með samanburði á útliti. Niðurstöður rannsóknar sýndi að fólk sem gerði 

samanburð á útliti var óánægðra með sitt eigið útliti (O'Brien, Hunter, Halberstadt og 

Anderson, 2007). Fitufordómar hafa orðið til þess að of feitir einstaklingar forðast meðal 

annars að fara til læknis en algengt er að heilbrigðisstarfsfólk hafi neikvæð viðhorf 

gagnvart skjólstæðingum sínum í yfirþyngd (Brownell og Puhl, 2003; Cohen o.fl., 2005).  

Niðurstöður sýndu að þyngdarstimplun var mikilvægur miðlunarþáttur á tengslum 

BMI og sjálfsmetinnar heilsu. Einnig sýndi sama rannsókn að konur greindu frá meiri 

áhyggjum af stimplun heldur en menn (Hunger og Major, 2015). 

Einstaklingar sem eru of feitir eru oft stimplaðir sem latir og stjórnlausir (Cohen o.fl., 

2005; Schwartz, Vartanian, Nosek og Brownell, 2006), þeir fá síður atvinnutækifæri (King, 

Shapiro, Hebl, Singletary og Turner, 2006) og fá oft viðhorfið um að þeir séu ekki jafn 

viðkunnanlegir sjúklingar og þeir sem eru í kjörþyngd (Brownell og Puhl, 2003; Cohen o.fl., 

2005; King o.fl., 2006). Sumir telja að fitufordómar séu ekki eitthvað sem er til í 

samfélaginu og hefur umræðan oft verið á þá leið að þeir sem eru of feitir geti sjálfum sér 

um kennt yfir ástandinu sem þeir séu í (King o.fl., 2006; sjá umræðu í;Þorkelsdóttir, 2016). 
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 Rannsókn á upplifun fólks á fordómum sýndi að upplifunin geti verið margs konar. 

Eins og til dæmis hvernig offita þeirra var notuð til að dæma þeirra getu og hlutverk í 

lífinu. Einnig fundu þau fyrir fordómum á vinnustað sínum, en oftar en ekki voru þeim 

gefin megrunarráð óumbeðið eða ekki boðin stöðuhækkun vegna líkamsástands. 

Þátttakendur upplifðu einnig óbeina fordóma eins og að fá augngotur frá fólki þegar þau 

voru að borða á almannafæri og þau forðuðust það að fara í sund eða 

líkamsræktarstöðvar vegna hræðslu um að verða aðhlátursefni (Lewis o.fl., 2011).  

Niðurstöður rannsóknar á fitufordómum á meðal starfsfólks í verslunum sýndi að þeir 

sem voru of feitir upplifðu fordóma frá starfsfólkinu, meðal annars með minna 

augnsambandi, ókurteisi sem og minnkandi bros. Einstaklingar sem upplifa fitufordóma 

finna fyrir meiri ókurteisi og áreitni frá öðru fólki (King o.fl., 2006). Í annarri rannsókn 

greindu konur frá því að þær upplifðu sig ekki velkomnar í verslanir og þá sérstaklega 

vegna þess að þau buðu ekki upp á stærri stærðir (Lewis o.fl., 2011).  

 

4.3 Samfélagsmiðlar 

Allskonar skilaboð birtast einstaklingum í gegnum samfélagssíður og fjölmiðla um það 

hvernig þeir eigi að vera og haga sér. Kröfurnar fyrir konur eru að vera mjóar og eru þessar 

kröfur oftast nær mjög óraunhæfar (Goldenberg, Arndt, Hart og Brown, 2005; Heywood 

og McCabe, 2006). Kröfurnar fyrir karlmenn eru breytilegar en geta meðal annars verið 

að vera grannur, magur, sterkur, vöðvamikill og hávaxinn (Heywood og McCabe, 2006; 

Perloff, 2014). 

Konur sem bera sig saman við það sem þær sjá í tímaritum og sjónvarpi eru líklegri til 

að vera óánægðar með líkama sinn (Jones, 2001; van den Berg o.fl., 2007) og einnig ef 

samanburðurinn er af mjóum líkömum (Dalley, Buunk og Umit, 2009).  Ef konur hafa trú 

á því að grannur líkami sé betri en einhver annar eru þær einnig líklegri til að vera 

óánægðar með sinn eigin eftir að þær hafa skoðað myndir af grönnum líkömum og líklegri 

til að greinast með líkamskvíða (Halliwell og Dittmar, 2004).  

Rannsókn á tengslum milli félagslegrar afskiptahegðunar (e. social engagement 

behaviors) á Facebook og líkamsímyndar sýndi að sambandinu var miðlað með 

samanburði á útliti. Þeir sem áttu fleiri vini á Facebook voru líklegri til þess að bera sig 
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saman við aðra. Eins sýndu niðurstöðurnar að þeir sem voru virkir á Facebook, með því 

að skoða síður hjá vinum sínum, skilja eftir athugasemdir eða líka við myndir eða 

stöðufærslur, höfðu meiri hvöt til að vera grannir (J. W. Kim og Chock, 2015).  

Skoðaðar voru myndir sem birtust af of þungum og einstaklingum í offitu og þær 

greindar yfir 25 ára tímabil. Niðurstöðurnar sýndu að þeir sem voru af öðrum kynþætti en 

hvítir voru líklegri til að vera lýst sem of þungum eða í offitu. Af þeim myndum sem voru 

greindar voru 54% í kjörþyngd og 46% í yfirþyngd. Á þessum 25 árum kom í ljós að 

myndbirtingum af of þungum einstaklingum að borða hafði fækkað. Einnig að myndum 

af einstaklingum í yfirþyngd eða í offitu sem sýndu þá í einhverskonar hreyfingu og virkni 

fór fjölgandi á milli ára (Gollust, Eboh og Barry, 2012). 
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5 Rannsóknarspurningar 

Með bakgrunninum á þessu tiltekna efni og fyrri þekkingu þá er áhugavert að fá skilning 

á sambandið á milli líkamsþyngdarstuðuls fólks og þess hvernig það metur sína eigin 

hamingju. Rannsóknir á þessu efni hér á landi hafa ekki verið margar, en tengslin á milli 

líkamsþyngdarstuðuls og heilsu hafa verið rannsökuð, en þó ekki sérstaklega með 

hamingju að leiðarljósi. Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvort að sambandinu 

á milli BMI og hamingju, ef það finnst samband, geti verið miðlað með heilsusamlegum 

þáttum.  

Tilgátan er að einstaklingar sem hafa háan líkamsþyngdarstuðul eru líklegri til að vera 

óhamingjusamir og meta heilsu sína verri en þeir með lægra BMI. En fyrri rannsóknir sýna 

að einstaklingar sem telja sig vera stimplaða feita af samfélaginu eru líklegri til að vera 

með verri líkamsímynd en aðrir og eru þeir þar af leiðandi óhamingjusamari.  

Einnig er mikill áhugi fyrir því að rannsaka hvort að sambandið, ef það er til staðar, 

geti breyst ef leiðrétt er fyrir öðrum þáttum eins og líkamsímynd, líkamlegum styrk og 

þoli, óánægju eða ánægju til mataræðis, aldurs, búsetu og kyns. Fyrri rannsóknir sýna að 

þeir sem hafa góða líkamsímynd og eru almennt ánægðir með sjálfa sig eru líklegri til að 

vera hamingjusamari og vilja breyta um lífstíl. Einnig sýna rannsóknir að meðferðir þar 

sem einstaklingum er kennt að auka sjálfsálit sitt og sjálfsmynd eru hamingjusamari og 

líklegri til að halda árangrinum til lengri tíma heldur en þeir sem fá enga kennslu.  

Tilgangur þessarar rannsóknar er því að skoða hvort samband sé á milli 

líkamsþyngdar og hamingju og hvort, ef samband finnst, því geti verið miðlað með öðrum 

þáttum. Upplifun mín á umræðunni í samfélaginu síðustu ár er að áherslan hafi verið mikil 

á heilsu óháð holdafari og þá sérstaklega á fitufordóma. Ég tel að niðurstöður þessarar 

rannsóknar geti varpað ljósi á þekkingu okkar á tengslum líkamsþyngdar og hamingju. 

Einnig að niðurstöðurnar gætu komið með áhugavert sjónarhorn á líkamsþyngdarstuðul 

sem mælieiningu á holdafari einstaklinga.  
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6 Aðferðir 

6.1 Mælitæki og þátttakendur 

Í þessari rannsókn voru notuð gögn sem fengin voru frá Embætti landlæknis úr rannsókn 

þeirra á Heilsu og líðan Íslendinga árið 2012. Byggt var á svörum 6.434 þátttakenda úr 

rúmlega 10.000 manna lagskiptu tilviljunarúrtaki 18-84 ára íslenskra ríkisborgara búsetta 

á Íslandi. Spurningalistar voru sendir heim til fólks og var svarhlutfall rannsóknarinnar árið 

2012 um 55%. 

Rannsóknin var fyrst framkvæmd árið 2007, síðan var auka rannsókn gerð árið 2009 

og nú síðast var hún framkvæmd árið 2012. Markmið rannsóknarinnar var ekki aðeins að 

fá upplýsingar um heilsu og líðan Íslendinga heldur einnig að skoða lífsgæði, sjúkdóma, 

lífshætti og fleira, en þessi rannsókn var framkvæmd vegna vöntunar á slíkum tölulegum 

upplýsingum frá heilbrigðiskerfinu sem og Hagstofu Íslands. Með þessari rannsókn var 

hægt að skoða þróun á milli ára á heilsufari íslenskra einstaklinga (Guðlaugsson o.fl., 

2014).  

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst að vori 2016 með gerð rannsóknaráætlunar. 

Sótt var um leyfi fyrir notkun gagnanna sumarið 2016 frá Embætti landlæknis sem fékkst 

haustið 2016. Tölfræðileg úrvinnsla var unnin í kjölfarið í samfloti við námskeið sem tekið 

var á haustönn 2016. Fræðileg skrif hófust svo á vorönn 2017. Ekki þurfti að sækja um 

leyfi til Persónuverndar þar sem rannsóknin er ekki íhlutunarrannsókn og eru gögnin ekki 

rekjanleg til einstakra einstaklinga. 

 

6.2 Framkvæmd og úrvinnsla gagna 

Skýribreytan sem var notuð var líkamsþyngdarstuðullinn en honum var skipt í fjóra flokka; 

vannæringu (<18,5), kjörþyngd (18,5-25,0), ofþyngd (25,0 til 30,0) og offitu (yfir 30). BMI 

stuðullinn var mældur með tveimur spurningum um hæð og þyngd einstaklinga og var 

búið að setja þær saman í formúlu til að reikna út BMI stuðul þeirra. Í úrvinnslu gagnanna 

var kjörþyngdin notuð sem viðmiðunarhópurinn og horft var að mestu á þá sem voru í 

yfirþyngd og offitu.  

Svarbreytan var hamingja mæld með spurningunni: „Þegar á heildina er litið, hversu 

hamingjusama(n) telur þú þig vera?“. Þar áttu einstaklingar að merkja inn á skala frá 
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einum upp í tíu þar sem einn var mjög óhamingusöm/samur og tíu mjög 

hamingjusöm/samur.  

Þar sem möguleiki var á því að samband BMI og hamingju gæti verið miðlað með 

heilsu þá voru slíkar mælingar teknar með. Heilsusamlegar mælingar náðu til dæmis til 

líkamlegrar heilsu, en hún var mæld með spurningunni; „Hvernig metur þú almennt 

líkamlega heilsu þína?“. Svarmöguleikarnir voru „Mjög góð, góð, sæmileg og léleg“. 

Grunnleiðréttingarbreyturnar sem voru notaðar í öllum líkönunum voru kyn, aldur og 

búseta. Kyn flokkaðist í karl og konu, aldurinn var frá 18-84 ára og búsetu var skipt í þá 

sem bjuggu á höfuðborgarsvæðinu og þá sem bjuggu utan þess. Ásamt þessum breytum 

var einnig líkamlegt þol og líkamlegur styrkur einstaklinga skoðað, viðhorf einstaklinga til 

mataræðis og líkamsímynd.  

Breyturnar líkamlegt þol og styrkur voru metnar út frá spurningunum „Hvernig metur 

þú almennt líkamlegt þol/líkamlegan styrk þitt/þinn samanborið við jafnaldra af sama 

kyni?“  Svarmöguleikarnir voru: „Mun meira/meiri, nokkru meira/meiri, svipað/an, 

nokkru minna/minni, mun minna/minni“.  

Breytan um ánægju til mataræðis var tekin saman úr 8 spurningum. Voru þær 

þáttagreindar og komu út úr þeirri greiningu tveir þættir sem skiptust í annars vegar 

viðhorf sem snúa að tilfinningalegu áti sem og óánægju til mataræðis og hins vegar 

matarsátt sem og ánægju til mataræðis. Fullyrðingarnar sem flokkuðust sem óánægja til 

mataræðis voru; „Ég fæ samviskubit ef ég borða sætindi, ég er hrædd/ur um að geta ekki 

hætt að borða þegar ég byrja á annað borð, mér finnst ég þurfa að hafa stjórn á því hvað 

ég borða, ég borða meira þegar mér líður illa, ég borða meira þegar ég finn fyrir streitu“. 

Þær sem flokkuðust sem ánægja til mataræðis voru; „Ég er sátt/ur við eigin matarvenjur, 

mér líður vel eftir að hafa borðað góðan mat og ég reyni að borða hollan mat“ . 

Þátttakendur áttu að merkja við hversu vel eða illa hver fullyrðing átti við um þá. 

Breyturnar voru skýrðar jákvæð og neikvæð viðhorf í úrvinnslu gagnanna.  

Líkamsímyndin var sett saman úr sjö spurningum og var tveimur spurningum snúið 

til að auðvelda túlkun úr niðurstöðum seinna meir. Þær fullyrðingar sem settar voru 

saman voru; „Ég er ánægð/ur með útlit mitt eins og það er, flest fólk myndi segja að ég 

væri aðlaðandi, ég er óánægð/ur með líkamsbyggingu mína, ég er ánægð/ur með hvernig 

ég lít út nakin/n, líkami minn er kynferðislega aðlaðandi, mér líkar hvernig fötin passa á 
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líkama minn, ég er líkamlega óaðlaðandi“. Þátttakendur áttu að merkja við hversu 

sammála eða ósammála það var fullyrðingunni.  

Við alla úrvinnslu gagna var tölfræðiforritið R notað með Rstudio viðbót. Til að greina 

mögulega skekkju í niðurstöðum vegna gagnagata (e. missing values) var lokalíkanið 

greint aftur eftir tilreikning (e. multiple imputation). Tilreikningur er framkvæmdur þannig 

að gagnasett með gagnagötum er keyrt í gegnum líkan þar sem spáð er fyrir um líkleg gildi 

út frá gildum á öðrum breytum. Þessi tilreikningur er framkvæmdur fimm sinnum og líkan 

númer fimm er endurreiknað fyrir hvert hinna fimm gagnasetta. Notast var við viðbótina 

Amelia (Amelia II: A program for missing data) (Honaker, King og Blackwell, 2011) sem 

býður upp á aðgerð til að sameina niðurstöður og taka tillit til aukinnar óvissu sem hlýst 

af óþekktum mælingum. Aðferðin dregur úr skekkjum sem geta orðið ef aðrar aðferðir 

eru notaðar við meðhöndlun á gagnagötum, svo sem að sleppa einstaklingum eða setja 

inn eitt gildi, til dæmis meðaltal (Barnard, Rubin og Schenker, 2005). Miðað var við 95% 

öryggismörk við úrvinnslu gagnanna. 
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7 Niðurstöður 

Þátttakendur rannsóknarinnar skiptust í 2.987 karla og 3.412 konur og var meðalaldur 

þátttakenda 56 ár hjá körlunum og 54 ár hjá konunum. Í töflu 1 má finna grunn 

upplýsingar um þátttakendurna. Af körlunum voru 26% í kjörþyngd, 28% í offitu og flestir 

í ofþyngd eða 51%. Flestar konurnar eða 38%, voru í kjörþyngd, aðeins færri í ofþyngd eða 

37% og 24% í offitu. Mjög fáir mældust í vannæringu en aðeins 9 karlkyns þátttakendur 

mældust í vannæringu en ívið fleiri hjá konunum, eða 29 konur.  

Um helmingur karla mat líkamlega heilsu sína góða eða um 50% og 48% kvenna. Þeir 

sem mátu líkamlega heilsu sína mjög góða voru 22% karla og 23% kvenna. Svipaðar tölur 

eru hjá þeim sem mátu andlega heilsu sína. Um 50% karla mátu hana góða og 49% 

kvenna. Karlar sem mátu heilsu sína mjög góða voru 33% og konur 32%.  

Flestir mátu líkamlegt þol sitt og líkamlegan styrk sinn svipaðan og hjá jafnöldrum af 

sama kyni. Af körlunum voru 46% sem mátu líkamlegt þol sitt svipað og 49% kvenna. Um 

29% karla mátu þol sitt nokkru meira en hjá jafnöldum og 22% kvenna, 12% karla og 16% 

kvenna mátu þol sitt nokkru minna og aðeins 4 karlar og 7 konur mátu það mun minna. 

Um 9 karlar og 6 konur mátu þol sitt mun meira en hjá jafnöldum sínum af sama kyni. 

Svipaðar niðurstöður var að finna hjá þeim sem mátu líkamlegan styrk, af báðum kynjum 

voru 51% sem mátu hann svipaðan og hjá jafnöldrum af sama kyni, 10% karla og 13% 

kvenna mátu hann nokkru minni en hjá jafnöldrum og 28% karla og 25% kvenna mátu 

hann nokkru meiri. Aðeins 8 karlar og 6 konur mátu hann mun meiri og 3 karlar og 6 konur 

mátu styrkinn mun minni en hjá jafnöldrum sínum.  
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Tafla 1. Lýsandi tölfræði fyrir helstu breytur þátttakenda. 

 Karlar (N=2987) Konur (N=3412) 

meðaltal SD meðaltal SD 

Aldur 56 16 54 17 

Búseta 20 5 19 6 

 N % N % 

BMI 

- Vannæring 

- Kjörþyngd 

- Ofþyngd 

- Offita 

 

9 

784 

1514 

680 

 

0 

26 

51 

23 

 

29 

1279 

1272 

832 

 

1 

38 

37 

24 

Líkamleg heilsa 

- Mjög góð 

- Góð 

- Sæmileg 

- Léleg 

 

651 

1480 

696 

128 

 

22 

50 

24 

4 

 

767 

1610 

789 

202 

 

23 

48 

23 

6 

Andleg heilsa 

- Mjög góð 

- Góð 

- Sæmileg 

- Léleg                                                      

 

976 

1467 

472 

38 

 

33 

50 

16 

1 

 

1085 

1647 

574 

71 

 

32 

49 

17 

2 

Líkamlegt þol* 

- Mun meira 

- Nokkru meira 

- Svipað 

- Nokkru minna 

- Mun minna 

 

267 

832 

1345 

343 

127 

 

9 

29 

46 

12 

4 

 

193 

735 

1619 

527 

238 

 

6 

22 

49 

16 

7 

Líkamlegur styrkur* 

- Mun meira 

- Nokkru meira 

- Svipað 

- Nokkru minna 

- Mun minna 

 

227 

829 

1491 

284 

89 

 

8 

28 

51 

10 

3 

 

181 

821 

1693 

435 

191 

 

6 

25 

51 

13 

6 

*miðað við jafnaldra 
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Mynd 1. Kassarit af BMI og hamingjuskalanum. 

 

Mynd 1 sýnir kassarit af líkamsþyngdarstuðlinum og hamingjunni. En þar má sjá hvar 

þátttakendur raðast á hamingjuskalann eftir því í hvaða BMI stuðli þeir mælast í. Þar sést 

að þeir sem eru í vannæringu mælast með minnsta meðaltal á hamingjuna af öllum BMI 

flokkunum, en hinir flokkarnir eru allir frekar svipaðir. Er þetta í samræmi við meðaltalið 

sem kemur fram í töflu 2.  
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Í töflu 2 má sjá krosstöflu af því hvernig þátttakendur svöruðu hamingjuskalanum eftir því 

í hvaða BMI flokki þau flokkast í. Af þeim sem voru í offitu voru flestir sem mátu hamingju 

sína á skalanum átta eða tæp 28%. Flestir meta hamingju sína í efri hluta skalans eða frá 

fimm og upp úr. Af þeim sem voru í ofþyngd voru flestir eða 31% sem mátu hamingju sína 

á skalanum átta, einnig af þeim sem voru í kjörþyngd eða 29%. Af þeim í vannæringu voru 

flestir sem mátu sig á skalanum sjö og tíu eða 21% á hvorum skalanum. Með þessari töflu 

má betur sjá hvernig dreifing svaranna er og sést svart á hvítu að meirihluti þátttakenda 

meta hamingju sína þokkalega góða óháð því í hvaða BMI flokki þau flokkast í. Meðaltal 

flokkanna eru frekar svipuð en meðaltal þeirra í ofþyngd mældist 7,95, í kjörþynd mældist 

það 7,93, í offitu mældist það 7,71 og lægst í vannæringu eða 7,50.  

 

Tafla 2. Krosstafla af sambandi BMI og hamingju. 

Hamingjuskali Vannæring Kjörþyngd Ofþyngd Offita 

1 0% 0% 0% 0% 

2 0% 0% 1% 1% 

3 0% 1% 1% 2% 

4 3% 2% 2% 2% 

5 13% 5% 5% 7% 

6 16% 7% 7% 8% 

7 21% 14% 14% 17% 

8 16% 29% 31% 28% 

9 11% 23% 18% 19% 

10 21% 17% 21% 17% 

Meðaltal 7,50 7,93 7,95 7,71 
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Á mynd 2 má sjá dreifingu líkamsþyngdarstuðuls þátttakendanna. Myndin er kúrfa sem 

sýnir að flestir eru í miðju flokkum BMI, eða í kjörþyngd og ofþyngd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á mynd 3 má sjá dreifingu þeirra sem svöruðu hamingjuskalanum sem mælir hamingju, 

þar sem einn er mjög óhamingjusamur og tíu er mjög hamingjusamur. Þar má sjá að flestir 

Mynd 2. Dreifing fyrir líkamsþyngdarstuðul þátttakenda. 

Mynd 3. Dreifing á mældri hamingju þátttakenda. 
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meta hamingju sína góða eða á milli sjö og tíu á skalanum sem er í samræmi við það sem 

kemur fram í töflu 2.  

7.1 Þol og styrkur 

Í töflu 3 má sjá krosstöflu á líkamlegu þoli og BMI. Ef dálkurinn fyrir offitu er skoðaður má 

sjá að af þeim voru flestir sem sögðu þol sitt svipað og hjá jafnöldrum eða tæp 47%. Flestir 

meta þol sitt svipað eða minna en hjá jafnöldrum af þeim sem voru í offitu. Öfugt við þá 

sem voru í offitu, voru þeir í ofþyngd með aðeins betra mat á þoli sínu, en þar voru 52% 

sem töldu það svipað og 26% sem mátu það nokkru meira en hjá jafnöldrum. Af þeim sem 

voru í vannæringu voru flestir sem mátu þol sitt mun minna eða um 29%.  

 

Tafla 3. Samband á milli líkamlegs þols og flokkaðs líkamþyngdarstuðuls. 

Líkamlegt þol* Vannæring Kjörþyngd Ofþyngd Offita 

Mun meira 12% 11% 7% 2% 

Nokkru meira 18% 33% 26% 13% 

Svipað 24% 43% 52% 47% 

Nokkru minna 18% 9% 11% 26% 

Mun minna 29% 4% 4% 12% 

*miðað við jafnaldra 

 

Í töflu 4 má sjá eins krosstöflu og hér fyrir ofan nema nú fyrir líkamlegan styrk. Dálkurinn 

fyrir offituna sýnir að 51% metur styrk sinn svipaðan og hjá jafnöldrum. Af þeim sem eru 

í ofþyngd eru 53% sem meta styrk sinn svipaðan og hjá jafnöldrum. Flestir í ofþyngd meta 

styrk sinn svipaðan eða meiri en hjá jafnöldrum. Af þeim sem eru í kjörþyngd eru einnig 

flestir eða 49% sem meta styrkinn svipaðan og um 30% meta hann nokkru meiri en 

jafnaldrar sínir. Ef dálkurinn fyrir vannæringuna er skoðaður má sjá að um 31% meta 

styrkinn svipaðan og mun minni miðað við jafnaldra sína. Af þeim sem eru í vannæringu 

eru fleiri sem meta líkamlegan styrk sinn minni heldur en meiri miðað við jafnaldra sína.  
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Tafla 4. Samband á milli líkamlegs styrks og flokkaðs líkamþyngdarstuðuls. 

Líkamlegur 

styrkur* 
Vannæring Kjörþyngd Ofþyngd Offita 

Mun meiri 14% 8% 6% 4% 

Nokkru meiri 11% 30% 28% 19% 

Svipaður 31% 49% 53% 51% 

Nokkru minni 14% 10% 10% 17% 

Mun minni 31% 3% 3% 9% 

*miðað við jafnaldra 

 

7.2 Líkamleg og andleg heilsa 

Í töflu 5 má finna krosstöflu á líkamlegri heilsu og BMI. Af þeim sem eru í offitu eru 47% 

sem meta líkamlega heilsu sína góða og um 11% mjög góða. Um 42% meta hana sæmilega 

og lélega. Ef dálkurinn fyrir ofþyngd er skoðaður má sjá að 73% meta líkamlega heilsu 

góða og mjög góða. Um 27% meta hana sæmilega og lélega. Af þeim sem eru í kjörþyngd 

eru flestir sem meta líkamlega heilsu sína góða eða mjög góða. Dreifingin er nokkuð jöfn 

hjá þeim sem eru í vannæringu. 

 

Tafla 5. Samband á milli líkamlegrar heilsu og flokkaðs líkamþyngdarstuðuls. 

Líkamleg heilsa Vannæring Kjörþyngd Ofþyngd Offita 

Mjög góð 24% 32% 22% 11% 

Góð 26% 47% 52% 47% 

Sæmileg 26% 18% 23% 33% 

Léleg 24% 3% 4% 9% 

 

Í töflu 6 má sjá krosstöflu fyrir samband andlegrar heilsu og BMI. Af þeim í offitu voru 49% 

sem mátu andlega heilsu sína góða og 29% mjög góða, en móti voru 22% sem mátu hana 

sæmilega og lélega. Um helmingur þeirra sem voru í ofþyngd mátu andlega heilsu sína 

góða og 32% mjög góða. Þeir sem mátu andlega heilsu sína sæmilega og lélega voru 17%. 

Hjá þeim í kjörþyngd voru flestir sem mátu hana góða og mjög góða eða 48% og 35%. 
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Flestir eða 42% í vannæringu mátu andlega heilsu sína góða og um 26% mátu hana mjög 

góða. Þeir sem sögðu hana sæmilega voru 29%.  

 

Tafla 6. Samband á milli andlegrar heilsu og flokkaðs líkamþyngdarstuðuls.. 

Andleg heilsa Vannæring Kjörþyngd Ofþyngd Offita 

Mjög góð 26% 35% 33% 29% 

Góð 42% 48% 50% 49% 

Sæmileg 29% 16% 15% 20% 

Léleg 3% 1% 2% 3% 

 

7.3 Fjölbreytuaðhvarfsgreining 

Gerð var fjölbreytuaðhvarfsgreining (e. ordinary least squares) á hamingju þar sem 

svarbreytan var BMI og skýribreytan hamingja. Tafla 7 sýnir niðurstöður 

fjölbreytuaðhvarfsgreiningarinnar. Þar má finna fimm líkön sem sýna hvaða og þá hvort 

breytur voru að hafa áhrif á hamingjubreytuna, hvort sem þær væru miðlunarbreytur eða 

gruggarar. 

Líkan eitt í töflu 7 sýnir skýribreytuna BMI og svo grunnbreyturnar kyn, aldur og 

búsetu. Þessar breytur voru í öllum líkönunum. Í líkani eitt má sjá að offitan og aldurinn 

voru marktæk (P<0,01) og voru þeir sem mældust í offitu óhamingjusamari en þeir sem 

mældust í kjörþyngd (samanburðarhópurinn). Eldri þátttakendur voru hamingjusamari en 

þeir sem voru yngri.  

Í líkani tvö var líkamlegu þoli og styrk bætt við og datt þá marktektin út hjá offitunni. 

Aðeins marktækt samband var hjá þeim sem mátu líkamlegt þol sitt svipað  (P<0,05), 

nokkru minna (P<0,01) og mun minna (P<0,01) en hjá jafnöldrum sínum miðað við þá sem 

mátu það mun meira. Sambandið var marktækt og voru þeir sem mátu þol sitt svipað, 

nokkru minna og mun minna, óhamingjusamari en þeir sem mátu þol sitt mun meira en 

hjá jafnöldrum. Líkamlegur styrkur mældist neikvætt marktækur hjá þeim sem mátu styrk 

sinn nokkru minni (0,01) og mun minni (P<0,01) en þeir sem mældu hann mun meiri. Þeir 

þátttakendur voru því óhamingjusamari en þeir sem mátu styrk sinn mun meiri en hjá 

jafnöldrum sínum.  
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Breytan líkamsímynd var bætt inn í líkani þrjú og við það varð marktækt samband 

fyrir ofþyngd, offitu, konur, aldur, nokkru minna og mun minna þol, nokkru minni og mun 

minni styrk og líkamsímyndina. Sambandið hjá ofþyngd (P<0,01) og offitu (P<0,01) var 

jákvætt og því voru þeir þátttakendur hamingjusamari en þeir sem mældust í kjörþyngd 

þegar tekið var tillit til líkamsímyndar. Stuðullinn fyrir líkamsímyndina (P<0,01) var 

neikvæður sem þýðir að þeir sem voru með neikvæða líkamsímynd voru óhamingjusamari 

en þeir sem voru með jákvæða líkamsímynd. Ef R2 er skoðað má sjá að forspárvillum 

fækkar um tæp 16% í líkani þrjú sem þýðir að líkamsímyndin skýrir 16% af 

heildarbreytileika á hamingju. Hlutfallið er aðeins 6% í líkani tvö. 

Í líkani fjögur var breytunum ánægja og óánægja til mataræðis bætt við. Offitan 

hækkar úr 0,498 (P<0,01) í 0,622 (P<0,01) við það bæta þeim breytum við. Þeir sem eru í 

offitu eru hamingjusamari en þeir sem eru í kjörþyngd þegar tekið er tillit til viðhorfa til 

mataræðis. Þeir sem hafa ánægjuleg viðhorf til mataræðis eru hamingjusamir á meðan 

þeir sem eru með óánægjuleg viðhorf eru óhamingjusamir. Ofþyngdin er einnig marktæk 

(P<0,01) en vannæring ekki. Eins er líkamsímyndin marktæk (P<0,01) og eru þeir sem eru 

með góða líkamsímynd hamingjusamari en þeir sem eru með lélega líkamsímynd þegar 

tekið er tillit til mataræðis. Skýringarhlutfallið (R2) skýrir 17% af heildarbreytileika á 

hamingju í líkani fjögur.  

Líkamlegri og andlegri heilsu var að lokum bætt við í líkani fimm. Þar lækkar hallatalan 

á offitu úr 0,622 (P<0,01) í líkani fjögur í 0,445 (P<0,01) í líkani fimm. Jákvæð áhrif offitu 

minnka þegar tekið er tillit til líkamlegrar og andlegrar heilsu, minnka einnig hjá ofþyngd 

eða úr 0,266 (P<0,01) í 0,198 (P<0,01). Einnig fækkar forspárvillum um 33% í líkani fimm 

sem er hækkun frá líkani fjögur, sem þýðir að líkamleg og andleg heilsa skýrir um 33% af 

heildarbreytileika hamingju. Líkamsímyndin hækkar úr -0,824 (P<0,01) í líkani þrjú í -0,548 

(P<0,01) í líkani fimm. Neikvæð áhrif líkamsímyndar minnkar þegar tekið er tillit til 

líkamlegrar og andlegrar heilsu. 
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Í töflu 7 er fækkun á þátttakendum á milli líkana, en í líkani eitt  voru 6.299 svör, í 

líkani tvö voru 6.123 svör, í líkani þrjú voru 5.801 svör, í líkani fjögur voru 5.566 svör og 

að lokum í líkani fimm voru 5.511 þátttakendur sem svöruðu. Þess vegna var ákveðið að 

gera tilreikning til að meðhöndla glötuð svör (e. missing values). Má sjá tilreikninginn fyrir 

líkan fimm í töflu 8, en þar er samanburður á líkaninu, með og án tilreiknings.  Ekki fannst 

mikill munur á milli líkananna og var því tekin meðvituð ákvörðun um að gera ekki 

tilreikning á hinum líkönunum, þar sem meiri líkur eru á glötuðum svörum eftir því sem 

fleiri breytur eru og er líkan fimm stærsta líkanið. 

Tafla 8. Samanburður á tilreikningi fyrir líkan 5. 

      Líkan 5          Tilreikningur 
Hallatala 8.648 *** 8.684 *** 
Vannæring -0.254 

 
-0.254  

Ofþyngd 0.198 *** 0.198 *** 
Offita 0.445 *** 0.445 *** 
Konur 0.239 *** 0.239 *** 
Aldur 0.006 *** 0.006 *** 
Búseta 0.101 *** 0.101 ** 
Líkamleg þol, nokkru meira 0.039 

 
0.039  

LÞ, svipað 0.106 
 

0.106  
LÞ, nokkru minna -0.003 

 
-0.003  

LÞ, mun minna -0.057 
 

-0.057  
Líkaml. styrkur, nokkru meiri -0.038 

 
-0.038  

LS, svipað 0.007 
 

0.007  
LS, nokkru minni -0.035 

 
-0.035  

LS, mun minni -0.032 
 

-0.032  
Líkamsímynd -0.548 *** -0.548 *** 
Neikvæð viðhorf -0.033 

 
-0.033  

Jákvæð viðhorf 0.186 *** 0.186 *** 
Líkamleg heilsa, góð -0.082 

 
-0.082  

LH, sæmileg -0.096 
 

-0.096  
LH, léleg -0.297 ** -0.297 * 
Andleg heilsa, góð,  -0.740 *** -0.740 *** 
AH, sæmileg -1.822 *** -1.822 *** 
AH, léleg -3.638 *** -3.638 *** 

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001     
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8 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að greina hvort samband væri á milli holdafars og 

hamingju og greina hvort og þá hvaða aðrir þættir höfðu áhrif á sambandið. Athugað var 

hvort að þol og styrkur, andleg og líkamleg heilsa, jákvæð og neikvæð viðhorf til 

sjálfstjórnar í mataræði og líkamsímynd höfðu áhrif á sambandið á milli holdafars og 

hamingju. Niðurstöðurnar sýndu að það væri samband á milli BMI og hamingju. Kannað 

var hvernig áhrif þessir þættir höfðu á þetta samband og voru megin niðurstöðurnar að 

líkamsímyndin hafði hvað mest áhrif. Þeir sem höfðu jákvæða líkamsímynd voru 

hamingjusamari en þeir sem voru með neikvæða líkamsímynd. Einnig breyttist sambandið 

á milli offitu og hamingju úr neikvæðu yfir í jákvætt sem segir okkur að þeir sem voru í 

offitu flokki voru hamingjusamari en þeir sem voru í kjörþyngd þegar tekið var tillit til 

líkamsímyndar. 

Síðustu ár hefur tíðni offitu aukist víðsvegar um heiminn og á Íslandi eru um 63% 

Íslendinga yfir kjörþyngd (Cohen o.fl., 2005; Guðlaugsson o.fl., 2014; Matthiessen o.fl., 

2016; Ng o.fl., 2014; WHO, 2016a, 2016b). Offita er oftast mæld með 

líkamsþyngdarstuðlinum (Prentice og Jebb, 2001) en sú mæling hefur verið gagnrýnd 

vegna þess að hún mælir aðeins þyngd og hæð einstaklinga en tekur ekki mið af öðrum 

þáttum sem hefur áhrif á heilbrigði okkar (WHO, 2016b). Margir heilsukvillar fylgja því að 

vera í offitu (Steenhuis o.fl., 2006; WHO, 2016b) og rannsóknir sýna að dánartíðni er hærri 

hjá þeim sem eru í offitu heldur en hjá þeim sem eru í kjörþyngd. Einnig er hærri 

dánartíðni hjá þeim sem eru undir kjörþyngd (Adams o.fl., 2006; Flegal o.fl., 2005; 

Hjartavernd, 2008; Jee o.fl., 2006; Roh o.fl., 2014). Það er því ekki skaðlaust að vera undir 

kjörþyngd þó svo að grannur líkami hafi oft verið viðmiðið fyrir það sem er talið aðlaðandi 

(Hu o.fl., 2007) og eru kröfurnar orðnar mjög óraunhæfar bæði fyrir konur og karla 

(Goldenberg o.fl., 2005; Heywood og McCabe, 2006).   

Fyrri rannsóknir sýna að ef tekið er mið af fleiri þáttum en líkamsþyngd þá eru 

einstaklingar líklegri til að breyta lífsstíl sínum og einnig að halda árangrinum til lengri 

tíma (Cohen o.fl., 2005; Puhl og Heuer, 2009). Með því að taka mið af líkamsímyndinni í 

þessari rannsókn er verið að sýna fram á að það eru aðrir þættir sem hafa áhrif á hamingju 

einstaklinga en holdafar þess. Hamingjan hefur mikil áhrif á mat einstaklinga á eigin heilsu 

(Pettit o.fl., 2001) og að vera við góða heilsu er oft tengt við hamingju (Katsaiti, 2012).   
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Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að af þeim sem meta þol sitt mun meira en 

hjá jafnöldrum eru flestir í kjörþyngd og í ofþyngd. Af þeim sem voru í offitu voru 47% 

sem sögðu að þol sitt væri svipað og hjá jafnöldrum. Þeir sem sögðu að styrkur sinn væri 

mun meiri en hjá jafnöldrum voru flestir í kjörþyngd og offitu. Um 53% í ofþyngd sögðu 

líkamlegan styrk sinn svipaðan og hjá jafnöldrum. Þessar niðurstöður sýna fram á ávinning 

hreyfingar á heilsu einstaklinga sama í hvaða líkamsþyngdarflokki þau mælast í. Það að 

einstaklingar í offitu meti styrk sinn og þol sitt fremur í hærri kantinum heldur en í lægra 

lagi má túlka sem að slíkar mælingar séu góðar til að mæla heilbrigði og fyrri rannsóknir 

sýna að hreyfing og góð líkamleg heilsa hefur áhrif á vellíðan einstaklinga (Blair og 

Brodney, 1999; Hayes og Ross, 1986). Eins hafa fyrri rannsóknir sýnt að hreyfing hjá fólki 

í offitu leiðir til jákvæðra líkamlegra breytinga (Loprinzi o.fl., 2014).   

Hér kemur einnig kenningin um spegilsjálfið inn í en það er hvernig við speglum okkur 

sjálf í öðrum og hvernig við metum okkur sjálf út frá því hvernig við höldum að aðrir meti 

okkur (Pinhey o.fl., 1997). Hér eru flestir í offitu sem telja þol sitt og styrk vera svipað og 

hjá jafnöldrum. Slíkur samanburður hefur áhrif á líkamsímynd okkar og einnig hafa 

samfélags- og fjölmiðlar, sem stanslaust minna okkur á að líkamar okkar eru ekki fallegir 

eða aðlaðandi ef þeir uppfylla ekki þessar óraunhæfu kröfur um að vera grannur eða 

vöðvastæltur, mikil áhrif (Goldenberg o.fl., 2005; Heywood og McCabe, 2006; Hu o.fl., 

2007; Perloff, 2014). Fyrri rannsóknir sýna að konur sem bera líkama sinn saman við 

líkama annarra sem koma fram í tímaritum eða sjónvarpi eru óánægðari með líkama sinn 

(Dalley o.fl., 2009; Halliwell og Dittmar, 2004; Jones, 2001; van den Berg o.fl., 2007) en 

samanburður á útliti leiðir til ónægju með eigið útlit (O'Brien o.fl., 2007).  

Of feitir upplifa allskonar skilaboð frá heilbrigðisstarfsfólki, atvinnurekendum, 

afgreiðslufólki, sundlaugum, líkamsræktarstöðvum og frá öðrum einstaklingum (Lewis 

o.fl., 2011). Oft eru þessi skilaboð niðrandi gagnvart holdafari þeirra (Brownell og Puhl, 

2003; Cohen o.fl., 2005; King o.fl., 2006; Schwartz o.fl., 2006) en margar rannsóknir hafa 

sýnt fram á að efling líkamsímyndar fremur en að fara í megrun gefi betri raun til lengri 

tíma (Bacon o.fl., 2005; Carraca o.fl., 2011; Teixeira o.fl., 2006) og hefur það hjálpað 

einstaklingum sem eru yfir kjörþyngd að einblína á heilsu fremur en þyngd (Miller, 1999). 

Einnig sýna rannsóknir að lítil skref í átt að betri lífsstíl beri meiri árangur til langs tíma 

heldur en að byrja á of mörgum boðum og bönnum. Eins og til dæmis að auka neyslu á 
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grænmeti og ávöxtum og auka hreyfingu (Johnson o.fl., 2017; Newby o.fl., 2003; R. Puhl 

o.fl., 2013).   

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að flestir sem eru í ofþyngd og offitu meta 

líkamlega heilsu sína góða, einnig meta flestir andlega heilsu sína góða og meira að segja 

hærra hlutfall sem metur hana mjög góða miðað við þá sem meta hana sæmilega eða 

lélega. Þetta eru áhugaverðar niðurstöður þar sem rannsóknir sýna fram á að þeir sem 

eru í yfirþyngd eru líklegri til að meta andlega og líkamlega heilsu sína verri (Böckerman 

o.fl., 2014; J. Kim o.fl., 2014; Mendes, 2010; Oswald og Powdthavee, 2007).  

Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með í byrjun áttu að skoða sambandið á 

milli holdafars og hamingju. Hér höfum við farið í gegnum sambandið og niðurstöðurnar 

sýna að líkamsímynd hefur veruleg áhrif á sambandið. Niðurstöðurnar eru áhugaverðar 

þar sem þeir sem eru í offitu og eru með jákvæða líkamsímynd eru hamingjusamari heldur 

en þeir sem eru í kjörþyngd, eins þeir sem eru í ofþyngd. Þetta segir okkur að í stað þess 

að einblína eingöngu á þyngdarmissi að þá er mikilvægt að einstaklingar hafi jákvæða 

líkamsímynd og góða líkamlega og andlega heilsu. Þetta getur verið góður grunnur fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk og alla þá sem vinna með fólki í ofþyngd og offitu. Með þessu má líka 

spyrja sig hversu góð mæling er líkamsþyngdarstuðullinn á hamingju og heilbrigði okkar. 

Marga aðra þætti er hægt að skoða í sambandi við heilbrigði heldur en þyngd og hæð. 

Niðurstöðurnar benda til að ef lýðheilsuaðgerðum í tengslum við holdafar er ætlað að 

bæta vellíðan og hamingju fólks þá sé ef til vill ráð að huga að líkamsímynd, þoli og styrk 

í stað útlits og líkamsþyngdar.  

Ekki er þó hægt að ýta offituvandamálinu til hliðar þótt að niðurstöðurnar sýna að 

þeir séu hamingusamari þegar leiðrétt er fyrir líkamsímynd. Að sjálfsögðu þarf að meta 

hvern og einn einstakling út frá mörgum þáttum eins og til dæmis sjúkra- og ættarsögu, 

en þegar svona margar rannsóknir benda til þess að jákvæð líkamsímynd hafi jákvæð áhrif 

á þyngdarmissi og lífsstílsbreytingar til langs tíma er mikilvægt að koma þeim þætti inn í 

þegar verið er að ræða heilsu of feitra einstaklinga. Eins mætti vinna að því að innleiða 

heilbrigði óháð holdafari hugmyndafræðina á sem flestum sviðum eins og í skólum, 

heilbrigðisstéttum, hjá einkaþjálfurum og víðar, eins þyrftu stjórnvöld að vera meðvituð 

um þessa hugmyndafræði.  
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8.1 Styrkleikar og takmarkanir  

Styrkleiki rannsóknarinnar felst meðal annars í að unnið var með stórt fyrirliggjandi 

gagnasafn þar sem mældir voru mikilvægir þættir í heilsufari og líðan fólks. Rannsóknin 

byggir einnig á metnaðarfullri tölfræðivinnu. Notuð var aðferð til að vinna á þekktum 

vanda vegna gagnagata sem koma fram þegar þátttakendur svara ekki öllum spurningum. 

Þessi aðferð byggir á endurteknum tilreikningi (e. multiple imputation). Ekki fannst munur 

á niðurstöðum í fjölbreytuaðhvarfsgreiningunni á síðasta líkaninu með eða án tilreiknings 

og því var ekki ástæða til þess að beita þeirri aðferð á fyrri líkönin. Þessi aðferð býður upp 

á að tilreikna endurtekin gagnasöfn með gagnagötum, framkvæma aðhvarfsgreiningu á 

hvert og eitt tilreiknaða gagnasafnið og sameina niðurstöður og taka tillit til aukinnar 

óvissu sem kemur fram vegna óþekktra mæligilda eða gagnagata en minnka á sama tíma 

mögulegan bjaga (e. bias) sem geta skapast þegar aðrar aðferðir eru notaðar.  

Rannsókn sem þessi hefur ekki verið gerð áður á Íslandi, þar sem sambandið á milli 

holdafars og hamingju er greint, því má segja að það sé styrkleiki. Margar rannsóknir 

skoða sambandið á áhrifum líkamsþyngdarstuðuls og líkamsímyndar og þá sérstaklega hjá 

unglingum. Mögulega er hægt að nota niðurstöður þessarar rannsóknar sem gagnrýni á 

líkamsþyngdarstuðulinn og notkun hans sem mælieiningu á heilbrigði einstaklinga. Einnig 

er það styrkleiki að hægt sé að nota þessar niðurstöður til heilsueflingar í skólum, 

heilbrigðisstéttum og á fleiri vígvöllum þar sem einstaklingar í offitu koma við sögu.  

Í rannsókninni er fólk sjálft beðið um að meta styrk og þol. Betri mælingar á þessum 

þáttum hefðu styrkt rannsóknina þar sem mögulega er til staðar skekkja ef fólk er mis gott 

að leggja mat sitt á þessa þætti. Betri mælingar á hæð og þyngd hefðu bætt rannsóknina 

þar sem búast hefði mátt við sterkara sambandi eftir því sem villum mælinga fækkar. En 

fyrst og fremst hefði þurft beinar mælingar á líkamsfitu í stað líkamsþyngdarstuðuls þar 

sem áherslan í fræðunum er á líkamsfitu. Hins vegar má benda á að líkamsþyngdarstuðull 

er grunnur að mörgum rannsóknum og umræða í heilbrigðiskerfinu og að því leiti er 

eðlilegt að notast við þá mælingu til að glíma við rannsóknarspurninguna.  

Í þversniðsrannsókn eins og þessari er ávalt vandi að ákvarða í hvaða átt mögulegir 

orsakaþættir liggja. Sem dæmi er ekki unnt að ákvarða út frá gögnunum hvort holdafar 

hafi áhrif á líkamsímynd eða hvort líkamsímynd mögulega hafi áhrif á hegðun sem breytir 

holdafari þrátt fyrir að líkamsímyndin sé að mestu félagslega ákvörðuð, með tilvísun í 
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holdafar fólks. Þrátt fyrir þessa annmarka um hvaða átt orsakir liggja þá gefa niðurstöður 

mikilvægar upplýsingar um eðli sambandsins milli líkamsþyngdar og hamingju.  

Flestar spurningarlistakannanir glíma við vanda sem felst í að hluti úrtaksins svarar 

ekki könnuninni. Eftir því sem brottfall er hærra því meiri möguleiki er á kerfisbundinni 

skekkju því samfara. Brottfall í spurningalistakönnunum getur að jafnaði haft áhrif á 

punktmat en minni áhrif á útreikninga á sambönd milli breyta. Brottfall í þessari rannsókn 

er að hluta til kerfisbundið eftir aldri og kyni en við því er brugðist að ýmsu leiti með því 

að taka tölfræðilegt tillit til þessara breyta með því að hafa þær með í 

aðhvarfsgreiningunni. Ítarlegri greining á brottfalli í spurningalistakönnuninni Heilsa og 

líðan Íslendinga fyrir árið 2009 liggja fyrir (Guðlaugsson og Jónsson, 2012) en þar eru ekki 

vísbendingar um verulegan vanda því samfara miðað við þær breytur sem unnt var að 

nota í könnuninni. Það útilokar hins vegar ekki mögulegan vanda sem vert er að hafa í 

huga í áframhaldandi rannsóknum á þessu sviði.  

Þó ekki hafi fundist marktækt samband hamingju við búsetu nema í líkani fimm þá er 

mikilvægt að hafa þá breytu með í öllum líkönum því gögnin eru lagskipt eftir aldri og 

búsetu.   
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9 Lokaorð 

Á Íslandi hefur umræðan undanfarin ár fjallað mikið um fitufordóma og áhrif þeirra á 

einstaklinga. Það er því ekki skrítið að hugsa til þess að áhrif slíkra umræðu geti verið 

ástæðan fyrir því að einstaklingar í yfirþyngd og offitu meti hamingju sína hærri þegar 

líkamsímyndin er tekin með inn í dæmið. Samfélagið hefur áhrif á það hvernig við 

upplifum okkur sjálf (Hayes og Ross, 1986) og því gæti verið mögulegt að Íslendingar hafi 

betra viðhorf gagnvart þeim sem eru of feitir, þó svo að fordómarnir séu enn við lýði í 

íslensku samfélagi, sem endurspeglast í því hvernig of feitur einstaklingur metur sjálfan 

sig. Sérstaklega þar sem rannsókn sýndi að ef samfélagið telur ofþyngd vera neikvæða þá 

getur það haft skaðleg áhrif á tilfinningar hjá of feitum einstaklingum (Pinhey o.fl., 1997). 

Eins eru konur líklegri til þess að vera með verri líkamsímynd ef þær hafa ákveðið að 

grannur líkami sé  betri en einhver annar og eru berskjaldaðar fyrir myndbirtingum af 

grönnum líkömum (Halliwell og Dittmar, 2004).  

Í samfélaginu í dag eru raddir um fitufordóma og er fólk mjög meðvitað um að slíkir 

fordómar eiga sér enga stoð í nútímasamfélagi enda hefur það neikvæð áhrif á samfélagið 

(Cohen o.fl., 2005). Rannsóknir sýna fram á að heilbrigði óháð holdafari beri árangur í stað 

þess að einblína á þyngdarmissi (Bacon o.fl., 2005; Cohen o.fl., 2005; Puhl og Heuer, 2009; 

R. Puhl o.fl., 2013).   

Margir kannast við að hafa farið í átak eða þekkja einhvern sem hefur farið í átak og 

ætlað sér að ná aukakílóunum af sér fyrir ákveðna dagsetningu en brunnið svo út og 

fengið kílóin aftur á sig, jafnvel á tiltölulega skömmum tíma. Niðurstöður rannsóknar sýna 

að um þriðjungur tapaðra kílóa setjist aftur á einstaklinga innan við ári eftir að þau ljúka 

megrun (Turk o.fl., 2009) og er talið að andleg heilsa hafi þar mestu áhrifin, eða streita. 

Það er því mikilvægt að fólk sem ætlar sér að léttast eða missa ákveðið mörg kíló hafi 

góða andlega heilsu og jákvæða líkamsímynd því að megrun getur haft skaðleg áhrif á 

andlega heilsu, sérstaklega ef einstaklingar eru að takmarka sér hitaeiningar (Tomiyama 

o.fl., 2010).  

Einnig þarf að huga að því hvaða skilaboð líkamsræktarstöðvar eru að senda frá sér. 

Ef dæmi er tekið af líkamsræktarstöðinni sem sendi frá sér auglýsinguna árið 2016 þá 

hafði hún neikvæð áhrif á marga einstaklinga (sjá umræðu í; Þorkelsdóttir, 2016). Þessi 

ákveðna pressa á fólk að þurfa að vera í líkamsrækt til að vera heilbrigður er mikil í íslensku 
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samfélagi, sem er alveg af hinu góða en fólk þarf að geta valið hreyfingu sem það hefur 

áhuga á og vitandi að það muni endast í slíkri fremur en að gerast styrktaraðili ræktarinnar 

bara til að uppfylla kröfur samfélagsins.  

Tilgátan sem lagt var upp með í upphaf þessarar rannsóknar var að einstaklingar sem 

hafa hátt BMI eru líklegri til að vera óhamingjusamir og meta heilsu sína verri en þeir sem 

eru með lægra BMI. Þessari tilgátu er hafnað að hluta til þar sem að niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að þeir sem eru í ofþyngd og offitu meta bæði líkamlega og andlega 

heilsu sína góða. En niðurstöðurnar benda til þess að einstaklingar með hærra BMI eru 

óhamingjusamari þangað til að tekið er tillit til líkamsímyndar.  

Eins og var greint frá áðan í umræðunum þá er mikilvægt að heilbrigðisyfirvöld og 

fleiri sem koma að einstaklingum sem eru of feitir nýti sér þessar niðurstöður til hins góða 

og byrji að innleiða hugmyndafræðinni um heilbrigði óháð holdafari þar sem það sýnir 

bestan árangur til langs tíma litið. Því offitu vandamálið er ekki að fara að hverfa ef marka 

má nýjustu spár utan úr heimi, offitan er bara að fara að aukast ef eitthvað er.  

Ef tekið er saman það helsta sem hefur komið fram í þessari rannsókn þá eru þeir 

sem eru í offitu hamingjusamari heldur en þeir sem eru í kjörþyngd þegar tekið er tillit til 

jákvæðrar líkamsímyndar. Næstu skref eru því áhugaverð og þyrfti að hafa í huga að efla 

jákvæða líkamsímynd og oft er það yngri kynslóðin sem er hvað viðkvæmust fyrir líkama 

sínum og því ætti að innleiða þessa hugmyndafræði í skólum landsins, en er það einmitt 

það sem Heilsueflandi grunnskólar eru að stefna að með því að stuðla að geðrækt hjá 

börnum og unglingum. Einnig þarf að hafa í huga að efla þrek, styrk og almenna líkamlega 

getu í stað þess að einblína á útlit einstaklinga.  
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