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Útdráttur 

Þó svo að átraskanir hafi mikið verið rannsakaðar á undanförnum 
áratugum þá hefur ekki fundist ein ákveðin skýring á þróun þeirra 
og viðhaldandi þáttum. Hugrænar kenningar hafa verið áberandi á 
þessu sviði, þar sem megin inntakið er að einkenni átraskana 
viðhaldist vegna hugmynda sem verða til útfrá gildishlöðnum 
ályktunum um líkamslögun og þyngd hjá þeim sem í hlut eiga. 
Rannsóknir hafa sýnt fram á samband milli átraskana og áráttu- og 
þráhyggjuröskunar og hafa verið uppi tilgátur um að þessar 
raskanir byggist báðar að einhverju leyti á hugsanaruglingi, áráttu- 
og þráhyggja á Thought Action Fusion (TAF) og átraskanir á 
Thought Shape Fusion (TSF). Gerðir hafa verið spurningalistar til 
að meta þessar hugsmíðar en próffræðilegir eiginleikar þeirra eru 
mismikið rannsakaðir. Þeir virðast vera nokkuð góðir í TAF 
listanum en minna er vitað um eiginleika TSF listans. Markmið 
þessarar rannsóknar var að kanna próffræðilega eiginleika TSF 
listans í íslenskri þýðingu, bæði þar sem þeir eru illa tilgreindir í 
fyrri rannsóknum og þar sem listinn hefur aldrei áður verið notaður 
í íslensku úrtaki. Jafnframt var hugtakaréttmæti hans metið með 
tilliti til spurningalista sem metur átröskunareinkenni ásamt því að 
bera hann saman við spurningalista sem meta áráttu- og 
þráhyggjueinkenni og TAF hugsmíðina til að skoða samleitni- og 
aðgreiningarréttmæti hans. Þátttakendur voru 247 nemar við 
Háskóla Íslands. Tveir skýrir þættir fengust við þáttagreiningu TSF 
listans sem er ólíkt því sem höfundar listans greina frá í sínum 
rannsóknum. Innri áreiðanleiki TSF listans var hár. Niðurstöður 
rannsóknarinnar urðu að öðru leyti eins og búist var við í upphafi 
rannsóknar. TSF tengist sterklega þeim vandamálum sem 
einkenna átraskanir og hefur einnig ákveðin tengsl við áráttu- og 
þráhyggjusálsýkisfræði ásamt þeim hugsanaruglingi sem getur 
fylgt henni, það er TAF. 

Inngangur 

Í þessari ritgerð verður greint frá niðurstöðum rannsóknar sem gerð var á 

háskólanemum þar sem athuguð voru tengsl átröskunareinkenna við áráttu- og 

þráhyggjuröskun (obsessive – compulsive disorder) og hugsanarugling. Farið 

verður yfir þær þrjár gerðir átraskana sem átröskunarsjúklingar þjást af, einkenni 

þeirra og algengi. Þar sem rannsaka á ákveðna þætti hugrænna kenninga um 

átraskanir sem eiga sér skyldar kenningar innan sviðs rannsókna á áráttu- og 

þráhyggjuröskun þá verður einnig farið yfir megin einkenni þeirrar röskunar og 

kenningar um hana. Að lokum verður farið yfir hugrænar kenningar og rannsóknir 

sem skoðað hafa möguleg tengsl átraskana við hugsanarugling sem svipar til 

þess hugsanaruglings sem á sér stað í áráttu- og þráhyggjuröskun.  
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1 Átraskanir 

Útlitsdýrkun og kröfur samfélagsins um hvernig fólk eigi að líta út hafa aukist til 

muna á síðustu áratugum. Þessar kröfur eru á margan hátt öfgafullar og því erfitt 

fyrir marga að standast þær. Slíkt getur leitt til þess að fólk missi stjórn á 

aðgerðum sínum við að reyna að standast kröfurnar. Átraskanir eru einn fylgikvilli 

þessara krafa, raskanir eins og lotugræðgi (bulimia nervosa), lystarstol (anorexia 

nervosa) og lotuofát (binge eating disorder) (Sigurlaug María Jónsdóttir og 

Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). Átraskanir flokkast til geðsjúkdóma og heyra 

samkvæmt greiningarkerfi ICD-10 undir flokkinn atferlissjúkdómar tengdir 

lífeðlisfræðilegum truflunum og líkamlegum þáttum (behavioural syndromes 

associated with physiological disturbances and physical factors) (World Health 

Organisation, 1992). Meiri hluti þeirra sem stríða við átraskanir eru konur, þó 

hafa tilfelli karlmanna farið vaxandi undanfarin ár. Ákveðnar íþróttir og starfs-

vettvangur geta ýtt undir að fólk fari öfgakenndar leiðir til að stjórna líkamsþyngd 

sinni og lögun. Þetta er mjög algengt meðal fimleikafólks, ballettdansara og 

fyrirsæta. Þessar öfgar geta svo að lokum orðið að miklu heilsufarslegu vanda-

máli. Annar áhættuþáttur hjá karlmönnum er samkynhneigð (Sigurlaug María 

Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006).  

1.1 Eðli átraskana og algengi 

Átraskanir eru í hópi algengustu geðraskana meðal kvenna í dag og geta haft mjög 

mikil áhrif á líf þeirra sem við þær kljást og þá sem standa þeim næst. Átraskanir 

koma oftast fram á síðari hluta unglingsára upp í fyrri hluta fullorðinsára, meðalaldur 

byrjunarstigs er um 17 ár (American Psychiatric Association, 2000). Oftast byrja 

átraskanir mjög saklaust, með lítilvægri megrun sem vindur svo upp á sig þegar 

viðkomandi vill alltaf ganga aðeins lengra í átakinu (Fairburn, 2008). Rannsóknir 

hafa sýnt að átraskanir séu tilkomnar vegna samspils erfða og umhverfis. Margar 

kenningar hafa verið settar fram um hvað séu áhættuþættir fyrir þróun röskunarinnar 

en þar hafa verið mest áberandi þættir eins og kröfur samfélagsins um að allir eigi 

að vera grannir og sú þörf að vilja uppfylla kröfurnar, áhyggjur af þyngd og óánægja 

með líkamann, megrun, neikvæðar tilfinningar (negative affect) og misnotkun 

fíkniefna (Stice, Ng og Shaw, 2010). Einnig hefur verið sýnt fram á að þættir eins og 

fullkomnunarárátta, neikvætt sjálfsmat, öfgakennd undirgefni og andleg áföll (til 
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dæmis dauðsfall einhvers nákomins eða kynferðisleg misnotkun) fara oft á undan 

þróun átraskana (Schmidt, 2005). 

Samkvæmt DSM-IV-TR sem er greiningarkerfi ameríska geðlækna-

félagsins (American Psychiatric Association, 2000), eru átraskanir flokkaðar 

í þrjá megin flokka, lystarstol, lotugræðgi og átraskanir án frekari skilgrein -

ingar (Eating disorder not otherwise specified; EDNOS). Þessar raskanir eru 

svo greindar niður í undirflokka miðað við hegðun, hugsun og líkamsþyngd 

sjúklinga. Sökum hnökra í greiningarkerfinu þá skarast sum einkenni átrask-

ana. Það veldur því að sjúkdómsgreining sjúklingsins getur breyst á meðan á 

sjúkdómsferlinu stendur (Clinton og Norring, 2005; Fairburn, 2008). Helstu 

einkenni lystarstols og lotugræðgi eru megrunarárátta (drive for thinness) (til 

dæmis Bruch, 1973; Ahern, Bennett og Hetherington, 2008; Chernyak og 

Lowe, 2010) og þrálátar hugsanir um líkamslögun og þyngd (til dæmis 

Vitousek og Hollon, 1990; Shafran, Teachman, Kerry og Rachman, 1999; 

Coelho, Carter, McFarlane og Polivy, 2008). Hugsanir þessara sjúklinga eru 

mjög brenglaðar hvað þetta varðar og verða oft þrálátari eftir því sem 

röskunin verður alvarlegri. Erfitt getur verið að draga úr þessum brengluðu 

hugsunum þó svo að sjúklingur hafi náð eðlilegri þyngd aftur og er þá hætta 

á að hann dragist aftur inn í hringiðu röskunarinnar (Fairburn, Peveler, 

Jones, Hope og Doll, 1993; Fairburn, Cooper og Shafran, 2003). Fólk með 

átraskanir lítur ekki á lága þyngd sína sem vandamál heldur sem afrek og 

því getur verið erfitt að breyta þessari hugsun. Sumir lotugræðgisjúklingar 

líta svo á að þeir séu misheppnaðir lystarstolssjúklingar. Það er auðveldara 

að hjálpa fólki með lotugræðgi heldur en þeim sem stríða við lystarstol. 

Ástæðan er sú að lotugræðgisjúklingum líður illa og skammast sín fyrir að 

missa stjórn á neyslu sinni en fólk með lystarstol afneitar vandanum og því 

erfitt að láta það takast á við hann (Fairburn og Harrison, 2003). 

Langvinn átröskun getur haft áhrif á líkamlega heilsu jafnt sem andlega. 

Misjafnt er hvaða líkamlegu kvillar hrjá átröskunarsjúklinga en það fer eftir því af 

hvaða gerð röskunin er, það er lystarstol, lotugræðgi eða aðrar átraskanir, og því 

hvernig hegðun sjúklinga er háttað (Sim o.fl., 2010). 
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1.1.1 Lystarstol  

DSM-IV-TR greiningarkerfið er ítarlegra en evrópska greiningarkerfið ICD-10 

hvað varðar greiningarviðmið fyrir átraskanir, þar sem í DSM-IV-TR er átrösk-

unum skipt í undirflokka en ekki í ICD-10. Hér verður því stuðst við DSM-IV-TR. 

Til að greinast með lystarstol þarf einstaklingur að uppfylla fjögur viðmið. Fyrsta 

viðmiðið er að viðkomandi neitar að viðhalda líkamsþyngd sinni innan eðlilegra 

marka miðað við aldur og hæð, þyngd hans er innan við 85% af eðlilegri þyngd 

eða þyngdaraukning á vaxtartíma verður of lítil svo viðkomandi nær ekki 85% af 

eðlilegri þyngd. Annað viðmiðið snýr að hugrænni vanlíðan þar sem viðkomandi 

óttast stöðugt að þyngjast eða að verða of feitur, þó svo að hann sé undir 

eðlilegum þyngdarmörkum. Þriðja viðmiðið tengist hugrænum vanda, einstak-

lingurinn hefur brenglað skynbragð á líkamslögun sína eða þyngd og slíkt hefur 

neikvæð áhrif á sjálfsmat hans. Annar möguleiki í tengslum við hugrænan vanda 

er að viðkomandi afneitar alvarleika þess hversu lítil þyngd hans er. Fjórða 

viðmiðið er að blæðingar hætta hjá konum, miðað er við að þær hafi ekki haft 

blæðingar í þrjá mánuði (American Psychiatric Association, 2000). 

Samkvæmt DSM-IV-TR er lystarstoli skipt niður í tvo undirflokka, takmarkandi 

gerð (restricting type) og ofáts/hreinsandi gerð (binge eating/purging type), þar 

sem miðað er við hegðun viðkomandi meðan á veikindum stendur. Sjúklingar 

með takmarkandi gerð lystarstols svelta sig en ofáts- eða hreinsunarhegðun er 

ekki regluleg rútína hjá þeim. Með hreinsunarhegðun er átt við að framkalla 

uppköst, misnota hægðalyf og/eða þvaglosandi lyf eða stólpípu. Fólk með 

ofáts/hreinsandi gerð lystarstols stundar aftur á móti, eins og nafnið gefur til 

kynna, ofát eða hreinsunarhegðun reglulega á meðan á veikindum þess stendur 

(American Psychiatric Association, 2000). 

Líkt og áður sagði fylgja átröskunum oftast bæði andlegir og líkamlegir kvillar. 

Hjá þeim sem lengi hafa barist við lystarstol koma oft upp alvarleg líkamleg 

veikindi vegna næringarskorts svo sem beinþynning, beingisnun, ófrjósemi, lágur 

blóðþrýstingur, hægur hjartsláttur, lágur líkamshiti og fækkun hvítra blóðkorna 

(Miller o.fl., 2005). Mjög algengt er að lystarstolssjúklingar sem eru langt leiddir 

þjáist af þunglyndi eða sýni einhver einkenni þess eins og félagsfælni, bráðlyndi, 

svefnleysi og/eða minnkaðan áhuga á kynlífi. Munur er á andlegum þáttum hjá 

takmarkandi gerð og ofáts/hreinsandi gerð lystarstols. Einkenni takmarkandi 
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gerðar eru þráhyggja og ofurstjórn, sjúklingar hafa stjórn á hvenær þeir borða, 

hversu mikið þeir innbyrða og hvort þeir beiti hreinsandi aðgerðum. Aftur á móti 

hafa þeir sem flokkast til ofáts/hreinsandi gerðarinnar ekki eins mikla stjórn á 

hegðun sinni en reyna þó að berjast við hana. Því sveiflast hegðun þeirra frá 

mikill sjálfsstjórn til hvatvísrar hegðunar. Fólk með ofáts/hreinsunar gerðina er 

líklegra til að stunda sjálfskaðandi hegðun eða misnota vímuefni. Einnig er það 

virkara félagslega og kynferðislega (American Psychiatric Association, 2000). 

1.1.2 Lotugræðgi 

Lotugræðgisjúklingar bera það ekki með sér útlitslega að þeir eigi við átröskunar-

vanda að stríða, þeir eru yfirleitt í kjörþyngd og því líkamslögun þeirra eðlileg (Striegel-

Moore o.fl., 2004). Fólk með lotugræðgi tekur átköst (binge eating) og neytir þá oft 

mjög mikils magns af hitaeiningaríkri fæðu, oft 1000-2000 hitaeiningar í einu og 

jafnvel meira (Rosen, Leitenberg, Fisher og Khazam, 1986; Rossiter og Agras, 1990). 

Eftir að hafa innbyrt svo mikið magn fæðu á svo stuttum tíma þá líður 

lotugræðgisjúklingum oft illa, fá samviskubit og hræðast þyngdaraukningu. Sú líðan 

leiðir til mótvægisaðgerða, hreinsunarhegðunar (svo sem að kasta upp eða laxera) 

eða óhóflegra líkamsæfinga. Átköstin fara yfirleitt fram í einrúmi eða þannig að sem 

minnst beri á þeim, oft er sjúklingurinn búinn að skipuleggja átköstin og koma sér 

þannig fyrir að hann geti stundað hreinsunarhegðun eftir átkastið (Sigurlaug María 

Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). 

Samkvæmt DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) þarf 

viðkomandi að uppfylla fimm greiningarviðmið svo hann flokkist til lotugræðgi-

sjúklings. Fyrsta viðmiðið snertir áthegðun viðkomandi. Viðkomandi fær endur-

tekin ofátsköst, sem fela í sér að viðkomandi borðar, innan ákveðinna tímamarka 

(til dæmis innan tveggja klukkustunda), magn af mat sem er mun meira heldur en 

flest fólk myndi neyta á svipuðum tíma og við sams konar aðstæður. Átköst felast 

einnig í því að viðkomandi finnst hann ekki hafa stjórn á áti á meðan á kasti 

stendur, finnst hann ekki geta stöðvað át sitt eða stjórnað hversu mikið hann 

innbyrðir. Annað viðmiðið fyrir lotugræðgi snýr að hegðun eftir átköst. 

Viðkomandi stundar óeðlilegar mótvægisaðgerðir til að koma í veg fyrir 

þyngdaraukningu, til dæmis framkallar uppköst, misnotar hægðalyf, þvaglosandi 

lyf eða önnur lyf sem draga úr hættunni á þyngdaraukningu. Einnig geta 

mótvægisaðgerðirnar falið í sér föstu eða öfgakenndar líkamsæfingar. Þriðja 
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viðmiðið snýst um hversu lengi vandinn hefur verið til staðar. Bæði ofátsköst og 

óeðlilegar mótvægisaðgerðir þurfa að lágmarki hafa átt sér stað að meðaltali 

tvisvar í viku í þrjá mánuði. Fjórða viðmiðið er að sjálfsmat viðkomandi er 

óeðlilega háð líkamslögun hans og þyngd. Fimmta viðmiðið er að truflunin eigi 

sér ekki stað á tímabili lystarstols (American Psychiatric Association, 2000). 

Líkt og lystarstoli er lotugræðgi skipt niður í undirflokka í DSM-IV-TR kerfinu 

(American Psychiatric Association, 2000), það er hreinsandi gerð (purging type) og 

ekki hreinsandi gerð (nonpurging type). Manneskja sem flokkast undir hreinsandi gerð 

lotugræðgi stundar reglulega sjálfviljug uppköst, misnotar hægðalyf, þvaglosandi lyf 

eða stólpípu á lotugræðgitímabili. Sá sem greindur er með ekki hreinsandi gerð 

lotugræðgi notar annars konar mótvægisaðferðir til að vinna gegn þyngdaraukningu, 

hann stundar öfgakenndar líkamsæfingar eða fastar. Hann notast ekki við neinar 

hreinsunaraðgerðir eins og fólk sem tilheyrir hreinsandi gerðinni, það er að framkalla 

uppköst, misnota hægðalyf, þvaglosandi lyf eða stólpípu. 

Eins og áður sagði er líkamslögun lotugræðgisjúklinga nokkuð eðlileg og tekst 

þeim því oft að fela vanda sinn í einhvern tíma áður en upp um hann kemst. 

Hegðun lotugræðgisjúklinga reynir mjög á líkamann og því koma fram ýmis konar 

alvarleg líkamleg vandamál sem þeir þurfa að leita sér aðstoðar við og þá kemst 

yfirleitt upp um átröskunarvandann. Líkamlegir kvillar sem algengt er að fólk með 

lotugræðgi leiti sér hjálpar við eru sjúkdómar í munnholi, tönnum, meltingar-

færum, hjarta- og æðakerfi, nýrum eða innkirtlakerfi. Þessir sjúkdómar eru oftast 

fylgikvillar stöðugra uppkasta og hreinsunaraðgerða með hægðalyfjum eða 

þvaglosandi lyfjum (Lasater og Mehler, 2001). Andleg vandamál eru einnig til 

staðar í lotugræðgi, þar má helst nefna einkenni depurðar eins og lágt sjálfsmat 

eða lyndisraskanir eins og óyndi (dysthymic disorder) eða þunglyndi (major 

depressive disorder). Kvíðaeinkenni eru algeng, til dæmis félagsfælni, einnig eru 

kvíðaraskanir oft til staðar. Persónuleikaraskanir koma mjög oft fram hjá 

lotugræðgisjúklingum og þá einna helst jaðarpersónuleikaröskun (borderline 

personality disorder) (American Psychiatric Association, 2000). 

1.1.3 Átraskanir án frekari skilgreiningar 

Undir þennan flokk falla þeir sjúklingar sem ekki ná öllum greiningarviðmiðum 

lystarstols eða lotugræðgi. Sem dæmi má nefna manneskju sem uppfyllir öll 

skilyrði lystarstols nema að hún hefur ennþá blæðingar. Annað dæmi myndi vera 
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manneskja sem uppfyllir öll skilyrði lotugræðgi en tekur átköst eða stundar 

hreinsandi hegðun sjaldnar en tvisvar í viku eða sú hegðun hefur staðið yfir í 

styttri tíma en þrjá mánuði. Lotuofát er líka dæmi um átröskun án frekari 

skilgreiningar (American Psychiatric Association, 2000). 

1.2 Algengi átraskana 

Átraskanir eru algengastar í iðnvæddum samfélögum (til dæmis Bandaríkjunum, 

Japan og Evrópu), þar sem nóg er af mat og konur eru taldar mest aðlaðandi ef þær 

eru grannar (American Psychiatric Association, 2000; Abraham, 2008). Minna hefur 

verið um rannsóknir á þessu sviði á öðrum menningarsvæðum. Konur eru í 

meirihluta þolenda átraskana en þó hefur greiningum á karlmönnum fjölgað á 

síðustu árum (American Psychiatric Association, 2000). Erfitt getur reynst að meta 

nákvæmlega hversu margir í hinu almenna þýði glíma við átraskanir og er því oftast 

farin sú leið að meta fjölda innan hópa sem flokkast undir áhættuhópa, eins og til 

dæmis stelpur á unglings- eða menntaskólaaldri. Tíðnitölur sýna að lotugræðgi sé 

mun algengari en lystarstol meðal ungra kvenna, eða um 1% á móti 0,28% (Hoek, 

2002). Einnig hefur komið í ljós að á síðustu áratugum hefur tilfellum lotugræðgi 

verið að fjölga (Turnbull, Ward, Treasure, Jick og Derby, 1996). Samkvæmt 

American Psychiatirc Association (2000) er algengi lystarstols meðal kvenna, 0,5-

1,0 %. Litlar upplýsingar eru til um fjölda karla með lystarstol. Algengi lotugræðgi í 

þýði kvenna er 1-3%. Fjöldi karlmanna með lotugræðgi er um einn á móti hverjum 

10 konum sem greinast með röskunina.  
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2 Áráttu- og þráhyggjuröskun 

2.1 Almennt um áráttu- og þráhyggjuröskun 

Áráttu- og þráhyggjuröskun tilheyrir flokki kvíðaraskana samkvæmt DSM-IV-TR. 

Röskunin einkennist af endurteknum, uppáþrengjandi og óviðeigandi þrálátum 

hugsunum, hvötum eða ímyndum sem oftar en ekki er fylgt eftir með endur-

teknum hegðunarmynstrum til að bæla eða hlutleysa þessa þætti (American 

Psychiatirc Association, 2000). Þessi röskun getur haft gífurleg áhrif á líf þeirra 

sem við hana glíma, þess lags uppáþrengjandi hugarangur truflar einbeitingu 

viðkomandi í öðrum verkefnum. Einnig geta áhrif röskunarinnar gengið svo langt 

að fólk loki sig af til að þurfa ekki að fara í aðstæður sem valda þess konar 

hugarangri (Clark, 2004).  

Þessar áðurnefndu þrálátu hugsanir, hvatir eða ímyndir kallast þráhyggja. 

Þetta eru ekki öfgafullar áhyggjur af hinu daglega lífi heldur eru þetta oft 

hugarangur sem á sér litla stoð í raunveruleikanum. Þó svo að fólk með þennan 

vanda átti sig á hversu óraunhæft sé að þessir ógeðfelldu hlutir geti átt sér stað 

þá virðist vera að þegar það kemst í ákveðnar aðstæður þá hverfur sú rök-

hugsun. Þar sem að þráhyggjan inniheldur oft ógeðfelldar eða óraunhæfar 

hugsanir eða hvatir þá fylgir henni yfirleitt mikill kvíði og vanlíðan. Til að draga úr 

kvíðanum reynir fólk að hunsa eða hlutleysa þessar hugsanir eða hvatir með því 

að reyna að hugsa eða gera eitthvað annað. Sem dæmi má nefna manneskju 

sem efast um hvort hún hafi læst útidyrahurðinni og fer því endurtekið að 

hurðinni og athugar læsinguna til að fullvissa sig um að það sé læst. Algengast 

er að þráhyggjan tengist hreinlæti (til dæmis að finnast maður vera skítugur eftir 

handaband), þrálátum efa (efi um hvort viðkomandi hafi læst hurðinni eða ekki), 

ótta við að skaða einhvern meðvitað eða ómeðvitað (til dæmis að spá í hvort 

maður hafi fyrir slysni og óafvitandi keyrt á einhvern), þörf fyrir samræmi eða 

nákvæmni (til dæmis að klóra sér öðru megin á höfðinu verður að vera fylgt eftir 

með klóri hinu megin), söfnun (til dæmis að geyma alla hluti því þeir gætu 

mögulega komið að notum síðar) eða óviðunandi kynferðislegum eða trúarlegum 

hugsunum (Clark, 2004). 

Árátta felur í sér síendurtekin hegðunarmynstur sem einstaklingur gerir 

einungis til að draga úr þeim kvíða eða vanlíðan sem þráhyggja veldur. Þessi 

hegðun er ekki valin til ánægju og yndisauka. Áráttan getur ýmist komið fram 
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sem líkamlegar- (til dæmis endurtekinn handþvottur) eða huglægar gjörðir (til 

dæmis að síendurtaka orð í huganum) sem fólki finnst það knúið til að 

framkvæma til að draga úr kvíða eða líkum á að eitthvað hræðilegt muni gerast 

(American Psychiatirc Association, 2000). Misjafnt er hvort áráttan tengist 

þráhyggjunni beint, til dæmis fólk sem er hrætt um að það eitt að hugsa um að 

einhver nákomin því lendi í bílslysi auki líkurnar á því að það gerist í raun getur 

sem dæmi notað þá aðferð að telja þrisvar sinnum upp að 10 til að hlutleysa 

slíka hugsun. Aftur á móti manneskja með þráhyggju tengda sýklum gæti verið 

með áráttu sem frekar tengist því að losna við sýklana, það er að þvo og skrúbba 

hendur sínar margoft. Árátta er oft framkvæmd eftir ákveðinni rútínu eða föstum 

reglum sem engin skýring er á heldur finnst viðkomandi hann þurfa að gera 

hlutina á þennan hátt. Algengast er að árátta snúi að þrifnaði, athugun, talningu, 

endurteknum gjörðum og röðun hluta (American Psychiatric Association, 2000). 

Til að fólk sé greint með áráttu- og þráhyggjuröskun þarf það að uppfylla 

ákveðin greiningarviðmið samkvæmt DSM-IV-TR (American Psychiatric 

Association, 2000). Röskunin verður að valda mikilli vanlíðan og truflun í daglegu 

lífi, vinnu eða samskiptum í að minnsta kosti klukkustund á dag. Fólk þarf að 

hafa skilning á að þráhyggjan eða áráttan sé óhófleg eða óraunveruleg (börn eru 

þó undanskilin frá þessu viðmiði). Ef að fólk er greint með aðra geðröskun á ási I 

í DSM-IV-TR þá mega einkenni áráttu- og þráhyggjuröskunar ekki skarast við 

hana. Til dæmis ef fólk er líka með átröskun, þá er það mjög upptekið af ýmsum 

hugsunum og rútínum sem tengjast mat og neyslu hans en slíkt myndi frekar 

teljast sem einkenni átröskunar heldur en áráttu- og þráhyggjueinkenni. Einkenni 

röskunarinnar mega heldur ekki vera tilkomin vegna neyslu lyfja eða fíkniefna né 

annars konar læknisfræðilegs ástands (American Psychiatric Association, 2000). 

2.2 Hugrænar kenningar um áráttu- og þráhyggjuröskun 

Hugrænar kenningar um áráttu- og þráhyggjuröskun hafa að miklu leyti snúið að 

þremur megin þáttum og því hvernig þeir einir og sér eða í sambandi við hina ýta 

undir og/eða viðhalda þráhyggjuhugsunum (hvötum/ímyndum) og áráttu-

einkennum (sjá til dæmis Salkovskis, 1985; Salkovskis, Richards og Forrester, 

1995; Rachman, 1997). Þessir þættir eru hugsanaruglingur (thought-action 

fusion, TAF), ofurábyrgðarkennd (inflated sense of responsibilitity) og hugsana-

bæling (thought suppression). 
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Rannsóknir (sjá til dæmis Salkovskis og Harrison, 1984; Rassin, Muris, Schmidt og 

Mercelbach, 2000) hafa sýnt að stór hluti fólks sem ekki er með áráttu- og 

þráhyggjuröskun upplifir líka af og til óþægilegar og uppáþrengjandi neikvæðar 

hugsanir (hvatir/ímyndir). Þær fela í sér sams konar innihald og hjá fólki með áráttu- 

og þráhyggjuröskun en þær brjótast oftar og sterkar fram hjá fólki með röskunina 

ásamt því að valda þeim meiri vanlíðan. Einstaklingar með áráttu- og 

þráhyggjuröskun eiga einnig erfiðara með að streitast á móti þessum óboðnu 

hugsunum (hvötum/ímyndum) (Clark, 2004). Megin kenningin í þessum fræðum í dag 

er sú að þráhyggjuhugsun þróist útfrá þessum óþægilegu og neikvæðu hugsunum 

sem allir verða varir við öðru hvoru (til dæmis Salkovskis, 1985, 1996; Rachman, 

1997). Munurinn er þó sá að þeir sem þróa með sér þráhyggju túlka þessar hugsanir 

á annan hátt en aðrir og oftast sem merki um að eitthvað hræðilegt geti gerst. Að 

velkjast stöðugt í slíkum ótta leiðir svo að öllum líkindum til kvíða og jafnvel þunglyndis 

(Salkovskis, 1999). Salkovskis (1985, 1996) telur að það sem ýtir undir rangtúlkanir 

að þessu tagi sé sú gífurlega ábyrgðartilfinning sem fólk með áráttu- og 

þráhyggjuröskun upplifir. Þessari tilfinningu hefur Salkovskis gefið heitið 

ofurábyrgðarkennd. Þar sem fólki finnst það bera persónulega ábyrgð á mögulegum 

skaða á sér eða öðrum og finnst það vera á þeirra ábyrgð að koma í veg fyrir það 

sem þær hugsanir, ímyndir eða hvatir sem bærast í huga þeirra fela í sér (Salkovskis, 

1985; Rachman, 1997, 1998). 

Rachman (1993) setti fram kenningu sem byggir á sama grunni og kenning 

Salkovskis (1985, 1996), það er að þráhyggjuhugsanir þróist útfrá sértækum 

túlkunum á óþægilegum og uppáþrengjandi neikvæðum hugsunum 

(hvötum/ímyndum) sem allt fólk verður vart við endrum og eins. Sumt fólk sem 

glímir við áráttu- og þráhyggjuröskun trúir því að ef ekkert verði að gert þá geti 

hugsanir þess um eitthvað sem felur í sér neikvæðar eða alvarlegar afleiðingar, 

orðið að veruleika. Kenning Rachmans (1997) um hugsanarugling í áráttu- og 

þráhyggjuröskun fjallar um sannfæringu fólks af því tagi, það er þar sem fólk 

leggur að jöfnu hugsanir og gjörðir. Hugsanaruglingi tengdum áráttu- og 

þráhyggjuröskun hefur verið skipt í tvo meginflokka, líkindarugling (likelihood 

TAF) og siðferðisrugling (moral TAF). Líkindaruglingur felur í sér að fólk telur að 

hugsun þess auki líkurnar á að tilteknir atburðir muni eiga sér stað, slíkum 

ruglingi er svo skipt í tvo undirflokka sem snúa að hvort hugsunin feli í sér 

einstaklinginn sjálfan (likelihood self) eða einhvern annan (likelihood other) 
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(Shafran og Rachman, 2004). Dæmi um sjálfhverfan líkindarugling er kona sem 

hugsar um sig í tengslum við veikindi og telur þá hugsun auka líkurnar á því að 

hún verði í raun veik. Dæmi um líkindarugling sem snýr að öðrum er ef sú 

hugsun skýtur upp kollinum hjá manni að konan hans muni lenda í bílslysi og 

hann trúir því að hugsunin ein auki hættuna á að slíkt muni gerast. 

Siðferðisruglingur lýsir sér þannig að fólk telur það jafn slæmt að hugsa um 

ákveðinn hlut og að framkvæma hann, það er til dæmis ef móðir finnur fyrir þeirri 

hugsun að hún muni skaða barnið sitt og henni finnst sú hugsun jafn slæm og að 

framkvæma sjálfan verknaðinn (Shafran, Thordarson og Rachman, 1996). Margt 

fólk sem upplifir þetta telur jafnvel að þessar hugsanir eigi sér einhvern stað í 

veruleikanum og sýni í raun þeirra innra eðli sem hlýtur að vera slæmt þar sem 

það getur látið sér detta slíkan óhugnað í hug (Shafran o.fl., 1996). Rachman, 

Shafran, Mitchell, Trant og Teachman (1996) benda á að líkindaruglingur og 

siðferðisruglingur séu að öllum líkindum mjög tengd fyrirbæri þar sem að sú 

sannfæring að hugsanir (hvatir/ímyndir) manns geti leitt til hörmunga leiði líklega 

til þeirrar tilfinningar að það eitt að detta slíkt í hug sé siðferðislega rangt. 

Shafran o.fl. (1996) bjuggu til spurningalista til að bera saman hugsanarugling 

annars vegar hjá fólki með áráttu- og þráhyggjuröskun og hins vegar hjá fólki án 

röskunarinnar og skoða tengslin milli hugsanaruglings og þráhyggju. Í ljós kom 

að fólk með áráttu- og þráhyggjuröskun skoraði mun hærra en aðrir þátttakendur 

á kvarðanum sem mældi líkindavillu um aðra. Þar sem úrtakið var þrískipt í 

rannsókninni (fólk með áráttu- og þráhyggjuröskun, nemendur og fullorðið fólk án 

röskunarinnar) þá kom einnig í ljós að enginn munur var milli nemenda og fólks 

með áráttu- og þráhyggjuröskun í tengslum við sjálfhverfa líkindavillu og 

siðferðisvillu. Sterkari tilhneiging var þó hjá þátttakendum án röskunarinnar að 

trúa á sjálfhverfa líkindavillu heldur en líkindavillu um aðra, lítill munur kom fram 

á milli þessara tveggja þátta hjá fólki með röskunina. Rannsakendur skýra 

hugsanarugling tengdan sjálfhverfri líkindavillu með þeim hugsunarhætti að það 

sem ég geri hefur áhrif útá við, þ.e. ef ég brosi framan í heiminn þá brosir 

heimurinn við mér en ef ég er neikvæð þá ber ég það utan á mér sem leiðir til 

neikvæðara viðmóts gagnvart mér. Að sjálfsögðu getur þetta bara átt við um 

hugsun einstaklings um sjálfan sig en ekki aðra, svo virðist vera að fólk með 

áráttu- og þráhyggjuröskun sjái ekki muninn þar á milli. Þó svo að þessi munur 

komi fram þá voru margir í sjúklingahópnum sem sögðust ekki trúa sterkt á margt 
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af því sem spurt var um í tengslum við hugsanaruglinginn, samt sem áður er 

tilhneigingin sterkari hjá þeim en öðrum þátttakendum. Til dæmis voru um 29% 

þátttakanda í áráttu- og þráhyggjuhópnum sem sögðust trúa sterkt fullyrðingunni 

„ef ég hugsa um að vinur lendi í bílslysi þá eykst hættan á að hann lendi í 

bílslysi“ en aðeins 3% nemenda sögðust trúa þessu.  

Ágengar neikvæðar hugsanir (hvatir/ímyndir) auka á kvíða og vanlíðan áráttu- 

og þráhyggjusjúklinga þar sem að þær ýta undir ótta við að bera ábyrgð á 

hræðilegum atburðum í komandi framtíð (Rachman o.fl.,1996). Til að draga úr 

þeim óþægindum sem hugsanirnar valda og ábyrgðartilfinningunni, þá reynir fólk 

að bæta fyrir hugsun sína, til dæmis með hlutleysingu eða hugsanabælingu. 

Hlutleysing felur í sér að viðkomandi fer einhverja leið til að ógilda hugsunina, 

hvötina eða ímyndina svo sem með því að hugsa atburðinn upp á nýtt þannig að 

hann sé ekki eins hræðilegur. Til dæmis ef einstaklingur með þennan vanda fær 

guðlastandi hugsun þá reynir hann að bæta úr henni með því að bæta orðinu 

„ekki“ inni í hugsunina (van den Hout, Kindt, Weiland, Peters, 2002). Í hugsana-

bælingu aftur á móti, þá reynir manneskjan að stöðva, loka á eða losna við 

hugsunina (hvötina/ímyndina) með því að reyna að hætta að hugsa um tiltekið 

mál eða beina hugsun sinni að einhverju öðru (Rachman, o.fl.,1996). 

Hlutleysingin er yfirleitt dulið fyrirbæri en gerðar hafa verið rannsóknir þar sem 

hlutleysingin hefur verið gerð sýnileg svo hægt sé að hafa betri stjórn á henni 

sem breytu í tilraunum (sjá til dæmis Rachman o.fl.,1996; van den Hout, van Pol 

og Peters, 2001). Í þessum rannsóknum var fólk látið skrifa á blað setninguna 

„Ég vona að _______ lendi í bílslysi“ og í eyðuna skrifaði fólkið nafn á 

einhverjum nákomnum þeim. Þetta var gert til að líkja eftir þeim neikvæðu 

ágengu hugsunum sem eiga sér stað hjá áráttu- og þráhyggjusjúklingum. Hluta 

fólksins var leyft strax að velja sér leið til að hlutleysa þessa hugsun/ímynd en 

restin af fólkinu var látið skoða tímarit í ákveðinn tíma áður en það mátti 

hlutleysa. Algengast var að fólk skemmdi blaðið sem það skrifaði á eða breytti 

setningunni í jákvæða setningu til dæmis „lendi ekki í bílslysi“. Breyturnar kvíði 

og löngun til að hlutleysa tiltekna hugsun/ímynd voru mældar á milli hvers 

inngrips með til þess gerðum kvörðum. Í ljós kom að bæði kvíði og löngun til 

hlutleysingar jukust eftir að setningin hafði verið skrifuð, á sama hátt minnkaði 

kvíðinn og löngunin eftir að hugsunin/ímyndin hafði verið hlutleyst. Van den Hout 
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og félagar (2001) settu tilraun sína örlítið öðruvísi upp heldur en Rachman o.fl. 

(1996), þar sem þeir skoðuðu einnig möguleikann á náttúrulegri hnignun, það er 

möguleikann á að áhrif neikvæðra hugsanna dvíni sjálfkrafa með tímanum. 

Niðurstöður sýndu að kvíði þeirra sem látnir voru bíða í 20 mínútur áður en þeir 

fengu að hlutleysa hugsunina/ímyndina minnkaði til jafns við þá sem fengu að 

hlutleysa strax. Þörfin fyrir að hlutleysa minnkaði hjá báðum hópum strax á 

tveimur fyrstu mínútunum frá því að neikvæða hugsunin hafði verið vakin, þá 

hafði aðeins annar hópurinn hlutleyst hugsunina en hinn ekki. Það sýnir að sú 

hegðun ein og sér að fá að hlutleysa neikvæðu hugsunina er ekki það eina sem 

dregur úr kvíðanum eða þörfinni til að hlutleysa heldur verður einnig einhvers 

konar náttúruleg hnignun. Van den Hout og félagar (2001) velta því fyrir sér hvort 

að í þessari náttúrulegu hnignun felist ef til vill hugræn hlutleysing, það er að 

þátttakendur hlutleysi í huganum án þess að vera beðnir um það. Einnig benda 

Rachman o.fl. (1996) á hugmynd Salkovskis (1996) að möguleiki sé á að 

hlutleysingin sé ekki til að draga úr kvíðanum heldur til að minnka ábyrgðar-

kenndina. 
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3 Hugrænar kenningar um átraskanir 

Ýmis konar kenningar hafa verið settar fram í gegnum tíðina um þróun og 

áhættuþætti átraskana og viðhaldandi þætti þeirra. Sjónarhornin hafa verið 

margvísleg, meðal annars hafa kenningarnar fjallað um hvort röskunin sé sprottin 

af samfélagslegum þáttum, fjölskylduvandamálum, sálrænum og/eða líffræði-

legum þáttum. Engin ein skýring hefur fundist hvað það er sem orsakar 

átraskanir né heldur hvað viðheldur vandanum (Ásrún Eva Harðardóttir og Þórdís 

Rúnarsdóttir, 2007). Fjöldi rannsókna hafa verið gerðar þar sem athuguð hefur 

verið fylgni átraskana við aðrar geðraskanir eins og kvíðaraskanir (til dæmis 

Keel, Klump, Miller, McGue og Iacono, 2005) þar á meðal við áráttu- og 

þráhyggjuröskun (sjá til dæmis Halmi o.fl., 2003). Einnig hafa ákveðnir geðrænir 

þættir verið skoðaðir í þessu tilliti, þættir eins og sjálfstraust (til dæmis Jacobi, 

Paul, de Zwaan, Nutzinger og Dahme, 2004) og fullkomnunarárátta (til dæmis 

Fairburn, Cooper, Doll og Welch, 1999; Castro-Fornieles o.fl., 2007). Flestar 

þessara rannsókna hafa sýnt fram á að þarna séu einhver tengsl til staðar, en 

ekki er alltaf á hreinu hvað sé orsök og hvað sé afleiðing. Rannsóknir hafa þó 

sýnt að um tveir af hverjum þremur átröskunarsjúklingum glíma einnig við kvíða-

raskanir af einhverju tagi og margir þeirra segjast hafa átt í erfiðleikum á þeim 

grunni frá barnæsku (Bulik, Sullivan, Fear og Joyce, 1997; Kaye, Bulik, Thornton, 

Barbarich og Masters, 2004). Samkvæmt rannsókn Kaye o.fl. (2004) eru algeng-

ustu kvíðaraskanirnar hjá fólki með átraskanir áráttu- og þráhyggjuröskun (41%) 

og félagsfælni (20%). Rannsókn Bulik o.fl. (1997) sýndi að sumar gerðir kvíða-

raskana eru algengari hjá átröskunarsjúklingum en aðrar og jafnframt að það er 

misjafnt milli átröskunargerða hvar sterkasta fylgnin liggur. Til dæmis er algengi 

áráttu- og þráhyggjuröskunar hjá þeim sem eru með lystarstol mikið hærra en hjá 

þeim sem eru með lotugræðgi, eða 16,2% á móti 3,5%. Þá virðist félagsfælni 

vera sterkari þáttur hjá fólki með lotugræðgi en þeim sem glíma við lystarstol 

(30,2% á móti 5,9%) aftur á móti er möguleiki að þar komi fram einhver skekkja í 

mati vegna ólíkra lifnaðarhátta milli hópa. Það er að fólk með lystarstol einangrar 

sig frekar og finnur því ekki fyrir sértækri félagsfælni þar sem að það er minna 

innan um aðra en þeir sem eru með lotugræðgi (Bulik o.fl., 1997). 
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3.1 Sértækur hugsunarháttur, sjálfsstjórn og staðfestingarvilla 

Samkvæmt Vitousek (1996) hafa hugræn atferlislíkön um átraskanir verið 

áberandi þar sem megin inntakið er að einkenni lystarstols og lotugræðgi 

viðhaldist vegna hugmynda sem verða til útfrá gildishlöðnum ályktunum um 

líkamslögun og þyngd hjá þeim sem í hlut eiga. Fyrir tilstilli þessara hugmynda 

breytist hegðun viðkomandi í tengslum við matarvenjur, upplýsingaúrvinnsla 

hans á þáttum þessu tengdu brenglast og að lokum koma fram líffræðileg áhrif 

sem ennfremur ýta undir þessar trufluðu hugsanir og hegðun. Jafnframt bendir 

Vitousek á að samspil persónuleika manneskjunnar og samfélagsins sem hún 

býr í eigi stóran þátt í hvernig þessi viðhorf þróast. Lengi hefur verið fjallað um 

hvernig hugsunarháttur lystarstolssjúklinga ýtir undir þróun röskunarinnar og 

viðheldur einkennum hennar (til dæmis Bruch, 1973; Fairburn o.fl., 2008), þessar 

þrálátu hugsanir um líkamslögun og þyngd ásamt óttanum um að hafa ekki stjórn 

á þessum þáttum. Þörfin fyrir að hafa stjórn á hlutunum byrjar oft áður en 

átröskunin brýst fram og getur birst á hinum ýmsu sviðum lífsins jafnt í starfi sem 

í leik (Bruch, 1973). Þegar átröskunin tekur svo völdin þá kemur þessi ofurstjórn 

til dæmis fram í hvernig sjúklingurinn hagar matarvenjum sínum. Styrkingarhættir 

skipa svo sinn sess í að viðhalda ákveðnu hegðunarmynstri, til dæmis er 

megrunaráráttunni viðhaldið með jákvæðum styrkjum eins og að finnast manni 

loksins vera að takast eitthvað og neikvæðum styrkjum eins og að losna við 

óttann við að þyngjast eða fitna (Slade, 1982, sjá í Fairburn, Shafran og Cooper, 

1998). Fólk sem náð hefur bata í baráttu sinni við átröskun hefur lýst þeirri 

gífurlegu vellíðan sem hlýst af því að finnast það hafa stjórn á sér og loksins vera 

að takast eitthvað. Það að borða ekkert í heilan dag er dæmi um hegðun sem 

gefur af sér slíka vellíðan sem jafnframt dregur úr kvíða og eykur tilfinninguna 

fyrir sjálfsstjórn (Ásrún Eva Harðardóttir og Þórdís Rúnarsdóttir, 2007). Hjá 

manneskju með átröskun getur myndast eins konar vítahringur, þegar hún sveltir 

sig þá léttist hún og það eykur á vellíðan hennar, en á sama tíma koma fram 

andleg og líkamleg einkenni vegna sveltisins, til dæmis hungurtilfinning. Þegar 

hungrið segir til sín fer manneskjan að óttast að hún muni missa stjórnina sem 

enn eykur á megrunaraðgerðirnar og svo koll af kolli. Einnig er sú tilfinning sterk 

að ef viðkomandi tapar stjórninni þá túlki hann það sem vísbendingu um hversu 

lítils virði hann er (Fairburn o.fl., 1998).  
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Í grein Fairburn o.fl. (1998) er einnig fjallað um þá hlið átraskana sem virðist aðal-

lega eiga sér stað í vestrænum samfélögum, þar sem mikið er lagt upp úr því að fólk 

eigi að vera grannt. Þetta getur valdið því að sumir fari að meta sig að verðleikum 

eftir því hvernig lögun þeirra og þyngd falla að þessum viðmiðum. Fólk með 

átröskun telur jafnvel frávik frá slíkum viðmiðum vera vísbendingu um hversu lélega 

sjálfsstjórn það hefur og eykur enn á forvarnir gegn því að fitna. Mjög algengt er að 

miðað sé út frá því sem vigtin segir og þó svo að þyngdarbreytingin sé mjög lítil þá 

getur hún haft gífurleg áhrif á sjálfsmat viðkomandi. Ef talan á vigtinni hefur farið 

niður á við telur einstaklingurinn það sýna hversu góða sjálfsstjórn hann hefur en ef 

talan stendur í stað eða hefur farið lítillega upp á við, þá er ástæðan léleg sjálfstjórn 

og það ýtir enn meira undir megrunaraðgerðir. Það sama á við um endurtekna 

athugun á líkamslögun, nema þar eru viðmiðin aðeins útfrá þeirra eigin tilfinningu 

sem er yfirleitt mjög skekkt og brengluð af því sem kallað hefur verið stað-

festingarvilla (confirmatory information processing biases). Staðfestingarvillan 

brenglar skynjun viðkomandi á útliti sínu á þann veg sem staðfestir það sem hann 

hefur mestar áhyggjur af, það er, að hann hafi fitnað (Fairburn o.fl., 1998). Fairburn 

og félagar (1999) telja mögulegt að endurtekin athugun hjá þeim sem eru haldnir 

slíkri staðfestingarvillu, ýti undir þá líðan að finnast maður vera með ófullkominn 

líkama. Þessi líðan kveikir kvíða og gerir fólkið enn uppteknara af líkama sínum og 

athugunum á honum sem jafnframt leiðir til enn sterkari aðgerða við að stjórna áti og 

draga enn meira úr því. 

3.2 Hugsanaruglingur í átröskunum 

Í kjölfar fyrrgreindrar kenningar Rachman og félaga (1995) um hugsanarugling 

(TAF) sem á sér stað hjá sumu fólki með áráttu- og þráhyggjuröskun komu 

Shafran o.fl. (1999) fram með tilgátu um að svipaður hugsanaruglingur gæti átt 

sér stað í huga átröskunarsjúklinga, thought shape fusion (TSF), nema að 

hugsanirnar myndu snúa að annars konar ósjálfráðum hugsunum, það er um 

líkamslögun, þyngd og matarvenjur. Samkvæmt tilgátu Shafran o.fl. (1999) 

kemur TSF fram þegar viðkomandi hugsar um að borða mat sem hann telur sér 

forboðinn. Við slíka hugsun finnst honum að breyting hafi orðið á lögun og þyngd 

sinni ásamt því að honum finnst hann vera að gera eitthvað siðferðislega rangt 

og finnst hann verða feitur við hugsunina eina. Þó skal taka það fram að þeir 

sem eiga við þennan hugsanarugling að stríða gera sér grein fyrir hversu 
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óraunhæfar þessar hugsanir eru, en þegar í ákveðnar aðstæður er komið þá 

virðist sú rökhugsun hverfa að einhverju leyti og hugsanaruglingurinn tekur yfir 

(Shafran og Robinson, 2004). Með tilliti til niðurstöðu rannsókna á TAF settu 

Shafran o.fl. (1999) fram þá hugmynd að í TSF kæmi fram nokkuð hliðstæð 

skipting undirflokka hugsanaruglings, það er líkindaruglingur (likelihood TSF) og 

siðferðisruglingur (moral TSF). Að auki bættu þau við flokknum upplifunar-

ruglingur (feeling TSF). Líkindaruglingur í TSF felur í sér að viðkomandi telur að 

það eitt að hugsa um að borða sér forboðinn mat auki líkurnar á því að hann 

þyngist eða að líkamslögun hans breytist. Í siðferðisruglingi í TSF telur viðkom-

andi að það sé jafn siðferðislega rangt að hugsa um að borða hinn forboðna mat 

og raunverulega borða hann. Með upplifunarruglingi í TSF er átt við þá tilfinningu 

einstaklings að finnast hann hafa fitnað eftir að hafa hugsað um mat sem honum 

finnst vera sér forboðinn.  

Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu fyrirbæri og hafa þær allar 

sýnt að það eru tengsl á milli átraskana og þessarar gerðar hugsanaruglings 

(Shafran o.fl., 1999; Radomsky, de Silva, Todd, Treasure og Murphy, 2002; 

Shafran og Robinson, 2004; Coelho o.fl., 2008). Engin þessara rannsókna skoða 

sérstaklega hvort að birting TSF sé ólík milli mismunandi tegunda átröskunar-

vanda en í greinum Shafran og Robinson (2004) og Coelho o.fl. (2008) er tekið 

fram að sú ákvörðun hafi verið tekin með tilliti til kenningar Fairburn o.fl. (2003). 

Kenning þeirra felur í sér að mismunandi tegundir átraskana falli undir sömu 

sálfmeinafræðina, og útfrá þeim sjónarhóli var talið svo að birting TSF væri 

svipuð milli mismunandi tegunda átraskana. Þó koma Shafran og Robinson 

(2004) fram með þá tilgátu að mögulega geti verið munur á TSF milli þeirra sem 

glíma við átköst og þeirra sem eru laus við slík köst eða eru langt undir 

kjörþyngd. Í rannsókn Coelho o.fl. (2008) var reynt að renna stoðum undir þessa 

tilgátu en sökum takmarkaðrar stærðar úrtaks var ekki talið rétt að alhæfa 

nokkuð útfrá því. Shafran o.fl. (1999) sýndu einnig fram á að hægt væri að kalla 

fram TSF í tilbúnum tilraunaaðstæðum í almennu þýði, það er hjá fólki sem ekki 

er greint með átraskanir. Í rannsókn sinni notuðu þau sömu aðferð og greint var 

frá hér á undan í kaflanum um hugsanarugling í áráttu- og þráhyggjuröskun, það 

er að láta fólk fylla í eyðu á ákveðinni setningu til að kalla fram í hugann 

óþægilegar ósjálfráðar hugsanir, ímyndir eða hvatir (Rachman o.fl.,1996; van 

den Hout o.fl., 2001). Setningin var eftirfarandi: „Ég er að borða ______“. 
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Þátttakendur voru látnir hugsa sér einhvern mat sem þeir teldu mjög fitandi og 

líklegan til að valda þeim þyngdaraukningu ef hann yrði borðaður. Þá var þeim 

sagt að skrifa nafnið á þessum mat í eyðuna í setningunni og halda áfram að 

hugsa um hann ásamt því að hugsa sér sig vera að borða stóran skammt af 

honum. Þættir eins og kvíði og sektarkennd voru mældir fyrir og eftir inngrip. Eftir 

inngrip voru þátttakendur jafnframt látnir meta þyngd sína og tilfinningu fyrir því 

að hafa fitnað, hversu miklar líkur þeir teldu að þessir þættir hefðu breyst vegna 

tilraunarinnar, hversu mikla stjórn þeir teldu sig hafa á sér næsta sólarhringinn í 

tengslum við þennan tiltekna mat, hversu siðferðislega rangt þeim þætti að hafa 

tekið þátt í slíkri tilraun svo og þörf til að hlutleysa áður skrifaða setningu eða 

athuga líkamslögun með tilliti til mögulegrar þyngdaraukningar. Í ljós kom að 

kvíði og sektarkennd jukust eftir að setningin hafði verið skrifuð, ásamt hlutleys-

ingarþörf og tilfinningu fyrir þyngdaraukningu og breytingu á líkamslögun. 

Niðurstöður sýndu einnig að þegar fólk hafði notað sína aðferð við að hlutleysa 

setninguna eða ímyndina í huganum (til dæmis strika yfir setninguna eða breyta 

henni í jákvæða setningu þar sem viðkomandi væri að borða hollari mat) þá dró 

úr kvíðanum. Jafnframt leiddu niðurstöðurnar í ljós að svaranir við TSF listanum 

hafa nokkuð góða fylgni við svör á lista sem mælir helstu einkenni átraskana, the 

Eating disorder Examination – questionnarire version (EDE-Q), sem sýnir fram á 

að TSF listinn er að mæla vel einkenni tengd átröskunum. Þegar þátttakendur 

voru allskyns háskólanemar (rannsókn 1) höfðu skor úr TSF listanum einnig 

miðlungs fylgni við skor úr TAF listanum en örlítið lægri fylgni við skor úr þung-

lyndiskvarða Beck (Beck Depression Inventory, BDI), þegar allir þátttakendur 

voru háir á TSF kvarðanum (rannsókn 2) náði þessi fylgni ekki marktækt miðað 

við marktektarmörk p < 0,05. Þó að stjórnað væri fyrir áhrif þunglyndis og áráttu- 

og þráhyggjuröskunar þá var enn til staðar nokkuð góð fylgni milli skora TSF og 

EDE-Q, að undantöldu hjá fólki sem skoraði hátt á TSF þar sem undirkvarðinn 

sem mældi áhyggjur af þyngd hafði ekki fylgni við TSF (Shafran o.fl., 1999). 

Radomsky o.fl. (2002) gerðu sams konar tilraun þar sem þátttakendur voru 20 

lystarstolssjúklingar í meðferð. Niðurstöður voru nokkuð svipaðar hvað varðar 

kvíða, sektarkennd, tilfinningu fyrir að hafa fitnað og áhrif hlutleysingar. Nokkrir 

þátttakendur kusu að hlutleysa ekki og mældust breytingar á kvíða og 

sektarkennd svipaðar og hjá þeim sem nýttu sér hlutleysingaraðferðir. Það gefur 

vísbendingu um að líkt og í tengslum við TAF þá getur náttúruleg hnignun átt sér 
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stað. Einnig mældust þeir þátttakendur sem ekki notuðu hlutleysandi aðgerðir 

lægri en hinir á öllum þáttum sem mældir voru (þeim sömu og í rannsókn 

Shafran o.fl. (1999)). Það er ákveðinn stuðningur við þá kenningu að það sé ekki 

endilega kvíði og sektarkennd sem kalla fram þörfina fyrir hlutleysingu heldur 

frekar sá hugsunarháttur sem býr að baki vegna hugsanaruglingsins (Radomsky 

o.fl., 2002). Þó skal hafa örlítinn vara á niðurstöðum um hópinn sem hlutleysti 

ekki þar sem að aðeins fimm einstaklingar tilheyrðu þeim hópi og því styrkur 

tölfræðiprófa ef til vill ekki fullnægjandi og þá óvíst hversu lýsandi hópurinn er 

fyrir raunverulegt þýði (Radomsky o.fl., 2002). Shafran og Robinson (2004) gerðu 

einnig rannsókn þar sem athugaður var, með samanburði niðurstaðna úr 

spurningalistum, munur á milli átröskunarsjúklinga og fólks án átraskana í 

tengslum við TSF. Sú rannsókn leiddi í ljós að TSF kemur fram í báðum hópum 

en kemur þó mun sterkara fram hjá þeim sem glíma við átraskanir.  

Rannsakendur á þessu sviði hafa gælt við þá hugmynd að möguleiki sé á að 

TSF komi bæði við sögu í þróun og viðhaldi átraskana (til dæmis Radomsky o.fl., 

2002; Shafran og Robinson, 2004). Þessu til stuðnings taka Shafran og 

Robinson (2004) skýrt dæmi um hvernig slíkur vítahringur geti átt sér stað. Það 

að einhverjum finnist hann vera mjög feitur, við það eitt að hugsa sér að stunda 

ekki líkamsrækt í mánuð, eykur mjög líklega á að viðkomandi meti sjálfan sig að 

mestu útfrá líkamslögun sinni. Slíkt getur svo leitt til geðlægðar og endurtekinna 

athugana á líkamslögun, aukinnar sjálfsgagnrýni eða árangurslausra tilrauna til 

að bæla slíkar hugsanir. Sem aftur ýtir undir þá tilfinningu að finnast hann vera 

mjög feitur sem viðheldur svo þessum niðurbrjótandi hugsunarhætti.  
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4 Markmið rannsóknar og tilgátur 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna próffræðilega eiginleika TSF listans í 

íslenskri þýðingu bæði þar sem þeir eru illa tilgreindir í fyrri rannsóknum og þar 

sem hann hefur aldrei áður verið notaður í íslensku úrtaki. Jafnframt verður 

hugtakaréttmæti hans metið með tilliti til spurningalista sem metur átröskunar-

einkenni ásamt því að bera hann saman við spurningalista sem meta áráttu- og 

þráhyggjueinkenni og TAF hugsmíðina til að skoða samleitni- og aðgreiningar-

réttmæti hans. Talið er að sterkt samband sé milli TSF hugsmíðarinnar og 

átröskunarvandamála og að tengsl séu einnig við áráttu- og þráhyggjueinkenni 

og TAF. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 247 háskólanemar á aldrinum 19 til 78 ára, meðalaldur var 

25,7 ár og staðalfrávik 8,6 ár. Alls 69% (168) þátttakenda voru konur og 31% 

(77) karlar. Tveir þátttakendur gáfu ekki upp kyn sitt.  

Mælitæki 

Spurningalistarnir sem lagðir voru fyrir voru fimm talsins og allir sjálfsmats-

kvarðar. Listarnir voru Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), 

Obsessive Compulsive Inventory – Revised (OCI-R), Bulimia Test – Revised 

(BULIT-R), Thought-Action Fusion Scale (TAF) og Thought-Shape Fusion 

Questionnaire (TSF). 

Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS; Zigmond og Snaith,1983) 

HADS spurningalistinn inniheldur 14 fullyrðingar sem meta kvíða- og þunglyndis-

einkenni og eru fjórir svarmöguleikar við hverri spurningu. Listinn inniheldur tvo 

undirkvarða, hvor um sig með sjö spurningum. Annar undirkvarðinn metur kvíða með 

fullyrðingu eins og „ég fæ einhvers konar hræðslutilfinningu eins og eitthvað hræðilegt 

sé að fara að gerast.“ Svarmöguleikar þessarar fullyrðingar eru eftirfarandi: „Alveg 

örugglega og oft slæma“, „Já, en ekki svo slæma“, „Að litlu leyti, en ég hef ekki 

áhyggjur af því“ eða „Alls ekki“. Hinn undirkvarðinn metur þunglyndiseinkenni með 

fullyrðingu eins og „ég get hlegið og séð það skoplega í kringum mig.“ Svarmöguleikar 

þessarar fullyrðingar eru eftirfarandi: „Eins mikið og áður“, „Ekki alveg eins mikið 

núna“, „Ábyggilega ekki eins mikið núna“ eða „Alls ekki“. Svör skulu miðast við líðan 

síðast liðna viku. Yfirleitt er reiknað út úr hvorum undirkvarða fyrir sig en þar sem 

fylgni milli þeirra er há þá er stundum notast við heildarskor listanna þegar verið er að 

meta almenna vanlíðan (Jakob Smári, Daníel Þór Ólason, Þórður Örn Arnarson, Jón 

Friðrik Sigurðsson, 2008). Próffræðilegir eiginleikar listans í erlendum rannsóknum 

eru góðir, HADSkvíði (α = 0,83 að meðaltali) og HADSþunglyndi (α = 0,82 að meðaltali) 

(Bjelland, Dahl, Haug og Neckelmann, 2002). Listinn var þýddur yfir á íslensku af 

Högna Óskarssyni. Próffræðilegir eiginleikar íslensku þýðingarinnar hafa einnig reynst 
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góðir og svipar til niðurstaðna erlendra rannsókna á sambærilegum hópum (Jakob 

Smári o.fl., 2008). 

Obsessive Compulsive Inventory – Revised 

(OCI-R; Foa o.fl., 2002) 

Áráttu- og þráhyggjukvarðinn inniheldur 18 fullyrðingar sem ætlað er að meta 

einkenni áráttu- og þráhyggjuröskunar. Fullyrðingum skal svara á fimm punkta 

kvarða, með það í huga að hve miklu leyti tiltekið einkenni hefur þjakað eða 

valdið viðkomandi óþægindum síðastliðinn mánuð. Svarmöguleikar eru frá 0 (Alls 

ekki) til 4 (Mjög mikið). Þessi listi hefur sex undirkvarða sem meta þvottaáráttu, 

þráhyggju, söfnunaráráttu, röðunaráráttu, tékkunaráráttu og hlutleysingu. Dæmi 

um spurningu á þessum lista er: „Mér finnst erfitt að hafa stjórn á eigin 

hugsunum“. Listinn hefur góða próffræðilega eiginleika í klínísku úrtaki (Huppert 

o.fl., 2007) jafnt og nemendaúrtökum (Hajcak, Huppert, Simons og Foa, 2004). 

Listinn var þýddur af Ásdísi Eyþórsdóttur og Jakobi Smára og hefur listinn í 

íslenskri þýðingu sýnt svipaða próffræðilega eiginleika og erlenda fyrirmyndin 

(Smári, Ólason, Eyþórsdóttir og Frölunde, 2007). 

Bulimia Test - Revised 

(BULIT-R; Thelen, Farmer, Wonderlich og Smith, 1991). 

Lotugræðgikvarðinn mælir megin einkenni lotugræðgi, það er ofát/ofátsköst, 

hreinsunarhegðun og áhyggjur af líkamsþyngd og líkamslögun. Hann inniheldur 36 

atriði sem metin eru á fimm punkta kvarða. Dæmi um atriði á listanum er: „Ég er 

ánægð með matarvenjur mínar, 1) sammála; 2) hlutlaus; 3) frekar ósammála; 4) 

ósammála; 5) mjög ósammála”. Við úrvinnslu listans er notast við heildarskor hans 

og fæst það með því að leggja saman svör 28 spurninga á honum. Átta 

spurningum er sleppt úr heildarskorinu sökum þess að þær greina illa á milli 

einstaklinga með og án lotugræðgi (Sigurlaug María Jónsdóttir, Guðlaug 

Þorsteinsdóttir og Jakob Smári, 2005). Sigurlaug María Jónsdóttir þýddi listann yfir 

á íslensku árið 2004 og hafa rannsóknir sýnt að hann sé áreiðanlegt og réttmætt 

mælitæki í íslenskri þýðingu, α = 0,96 (Sigurlaug María Jónsdóttir o.fl., 2005) líkt 

og í erlendri útgáfu (McCarthy, Simmons, Smith, Tomlinson og Hill, 2002). 
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Thought-Action Fusion Scale 

(TAF; Shafran, Thordarson og Rachman, 1996) 

TAF spurningalistanum er ætlað að meta samruna hugsana og gjörða sem 

tengjast áráttu- og þráhyggjuröskun. TAF inniheldur 19 fullyrðingar sem er 

svarað á fimm punkta kvarða frá 0 (Mjög ósammála) til 4 (Mjög sammála). 

Spurningalistinn er byggður upp af þremur undirkvörðum; sjálfhverfur 

líkindaruglingur (þrjú atriði, til dæmis „Ef ég hugsa um að ég detti og slasist, þá 

eykur það líkurnar á því að það gerist í raun og veru”), líkindaruglingur sem snýr 

að öðrum (fjögur atriði, til dæmis „Ef ég hugsa um að ættingi eða vinur verði 

atvinnulaus, þá eykur það líkurnar á því að það gerist í raun og veru“) og 

siðferðisruglingur (12 atriði, til dæmis „Mér finnst næstum jafn syndsamlegt að 

guðlasta í huganum og að lasta guð í orðum eða athöfnum“). Þegar niðurstöður 

TAF listans eru metnar er ýmist notast við heildarskor eða skor hvers undir-

kvarða fyrir sig. Listinn hefur háan innri áreiðanleika hvort sem metið er út frá 

heildarskori eða hverjum undirþætti fyrir sig (α > 0,75 í öllum tilfellum) og er hann 

nokkuð áreiðanlegt mælitæki í tengslum við hugrænaþætti áráttu- og 

þráhyggjuröskunar (Rassin, Merckelbach, Muris og Schmidt, 2001). Jakob Smári 

og Hólmsteinn Eiður Hólmsteinsson þýddu listann yfir á íslensku og áreiðanleiki 

hans í íslenskri þýðingu er hár, α = 0,89 (Smári og Hólmsteinsson, 2001). 

Thought-Shape Fusion Questionnaire 

(TSF; Shafran, Teachman, Kerry og Rachman, 1999) 

TSF spurningalistinn er mælitæki til að meta hugsanarugling í tengslum við 

átraskanir, það er að leggja að jöfnu að hugsa um að borða mat og raunverulega 

borða hann, ásamt túlkunum á hvað slíkar hugsanir segja um viðkomandi (sjá 

viðauka A). Listinn inniheldur 34 staðhæfingar með fimm svarmöguleikum, 0 (alls 

ekki) til 4 (algjörlega). Að auki höfðu þátttakendur möguleika á að bæta við 

tveimur auka staðhæfingum um túlkun sína á hvað þýði að hugsa um að borða 

forboðinn eða bannaðan mat. Þessar auka staðhæfingar voru þó ekki notaðir við 

úrvinnslu gagna í þessari rannsókn. Listinn er tvískiptur. Fyrri hlutinn, fyrstu 17 

fullyrðingarnar, snúa að þáttum tengdum líkindaruglingi (til dæmis „Það eitt að 

ímynda mér að ég hafi þyngst getur leitt til þess að ég þyngist í raun og veru”), 

siðferðisruglingi (til dæmis „Mér finnst næstum eins slæmt að hugsa um að borða 

súkkulaði og að borða það í raun“) og upplifunarruglingi (til dæmis „Mér finnst ég 
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verða feitari við það eitt að hugsa um að þyngjast“). Seinni hluti listans metur 

túlkun viðkomandi á þýðingu hugsana um að borða forboðinn eða fitandi mat (til 

dæmis „Það að ég hugsa um að borða bannaðan eða fitandi mat þýðir að ég sé 

svín”). Lítið hefur verið rannsakað hverjir próffræðilegir eiginleikar listans eru 

nema þá í tengslum við þáttabyggingu og hvernig ýmsir hópar koma út úr mati 

með þessum lista. Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem glíma við átraskanir skora 

hærra á þessum lista en samanburðarhópar (til dæmis Shafran og Robinson, 

2004). Höfundar listans (Shafran o.fl., 1999) greina illa frá gerð listans og 

þáttagreiningu við gerð hans. Við gagnavinnslu á þessum lista er yfirleitt notað 

heildarskor úr hvorum hluta listans fyrir sig. Listinn var íslenskaður af Ívari 

Snorrasyni og Jakobi Smára en engar próffræðilegar rannsóknir hafa verið birtar 

á íslenskri þýðingu hans. 

Framkvæmd  

Fengin voru leyfi hjá Persónuvernd og Vísindasiðanefnd til að leggja fyrir 

spurningalista í úrtaki nemenda við Háskóla Íslands. Spurningalistunum var 

raðað á þrjá mismunandi vegu til að draga úr mögulegum röðunaráhrifum. 

Raðirnar þrjár voru eftirfarandi: 1) TAF, OCI-R, HADS, TSF, BULIT-R; 2) HADS, 

TAF, OCI-R, BULIT-R, TSF; 3) OCI-R, BULIT-R, HADS, TSF, TAF. Á undan 

spurningalistunum var spurt um kyn, aldur og í hvaða deild þátttakandi stundaði 

nám. Spurningalistarnir voru lagðir fyrir þátttakendur í Háskóla Íslands í lok 

kennslustundar hjá kennurum sem áður höfðu samþykkt fyrirlögn. Þátttakendum 

var greint frá því að þessi rannsókn væri hluti af BS-verkefni í sálfræði og fólki 

væri frjálst að neita þátttöku ef það kærði sig ekki um hana. Einnig var það tekið 

fram að spurningalistarnir væru nafnlausir og gögnin því með öllu órekjanleg. 

Fyrirlögnin tók á bilinu 15-25 mínútur.  

Tölfræðileg úrvinnsla 

Öll tölfræðileg úrvinnsla fór fram í tölfræðiforritinu SPSS Statistic 17,0. Fyrst var 

gerð þáttagreining á TSF listanum, þar sem notast var við meginásagreiningu 

(principal axis analysis) með hornskökkum snúningi (oblimin rotation). Skoðaður 

var kynjamunur útfrá hverjum spurningalista sem lagður var fyrir. Áreiðanleiki 

spurningalista var metinn með Cronbachs Alpha stuðlinum. Fylgni TSF 

spurningalistans við aðra spurningalista var mæld til að meta aðgreiningar- og 
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samleitniréttmæti listans. Í þeim tilfellum sem þátttakendur höfðu sleppt úr 

svörum var sett inn meðaltalssvörun annarra þátttakenda. 
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Niðurstöður 

Þáttagreining 

Öll atriði TSF listans voru þáttagreind til að kanna þáttabyggingu listans. Notuð 

var meginásagreining með hornskökkum snúningi. Hornskakkur snúningur var 

valin þar sem að talið var að fylgni væri milli þátta. KMO (Keiser-Meyer-Olkin 

Measure of sampling Adequacy) og próf Bartletts sýndu að gögnin hentuðu til 

þáttagreiningar þar sem KMO var hátt eða 0,938 og próf Bartletts var marktækt, 

χ2 (561) = 8043,86, p < 0,05. 

Fyrst voru atriðin þáttagreind þar sem dregnir voru út þættir sem höfðu eigingildi 

yfir einum og voru það fimm þættir. Þættirnir fimm skýrðu 67% af heildardreifingu 

atriða, þar sem skýrð dreifing atriðanna var á bilinu 32-93%. Skriðupróf benti hins 

vegar til að réttast væri að draga tvo til þrjá þætti (sjá viðauka B). Þriggja þáttalausn 

skýrði 62% af heildardreifingu atriða spurningalistans, þættirnir þrír skýrðu stað-

hæfingarnar 34 nokkuð vel eða á bilinu 30-94%. Hleðsla staðhæfinganna virtist fylgja 

tvískiptingu spurningalistans að undanskildum fjórum staðhæfingum. Staðhæfing 19 

hlóðst á þátt 1 ásamt öllum staðhæfingum fyrri hluta listans, sem samanstendur af 

staðhæfingum tengdum grunnþáttunum þremur sem TSF hugsmíðin byggist á, það 

er líkindaruglingi, siðferðisruglingi og upplifunarruglingi. Þáttur 3 samanstóð að þremur 

staðhæfingum (32, 27 og 24) úr síðari hluta listans sem allar sneru að sjálfsvirðingu 

(til dæmis: „Það að ég hugsa um að borða bannaðan eða fitandi mat þýðir að ég er 

heimsk(ur).“). Þannig fól þáttur 2 í sér allar staðhæfingar síðari hluta spurningalistans 

að undantöldum þessum fjórum staðhæfingum. Þáttahleðslur voru mjög skýrar milli 

þátta, aðeins fjórar breytur hlóðu á tvo þætti en þó var greinilegur munur milli 

hleðslnanna svo ekki fór á milli mála hvorn þáttinn breytan átti betur við. Þáttur 1 

skýrði um 48% dreifingarinnar, þáttur 2 skýrði um 10% dreifingarinnar en þáttur 3 

skýrði aðeins um 4 % af heildardreifingunni.  

Ákveðið var að prófa að draga tvo þætti þar sem að þriðji þátturinn virtist ekki skýra 

mikið af heildardreifingunni ásamt því að þriðji þátturinn innihélt aðeins þrjú atriði. 

Jafnframt höfðu fyrri þáttalausnir sýnt fram á ríkjandi tvo þætti þar sem tvískipting 

spurningalistans kom skýrt fram. Með tilliti til þessara atriða var sú ákvörðun tekin að 

notast við tveggja þáttalausn. Tveggja þáttalausn skýrði í heildina um 58% af 

dreifingunni, þar sem þáttur 1 skýrði um 48% og þáttur 2 um 10%. Í töflu 1 má sjá að 
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Tafla 1. Þáttahleðslur tveggja þáttalausnar með hornskökkum snúningi 
ásamt skýrðri dreifingu breyta (communalities) TSF listans.  

 
Þáttur  

 1 2 h
2
 

11. Mér líður eins og ég hafi fitnað við það eitt að hugsa um að borða yfir mig. 0,95 -0,14 0,767 

16. Mér finnst ég verða feitari við það eitt að hugsa um að þyngjast. 0,94 -0,04 0,844 

  2. Mér finnst ég vera feitari eftir að hafa hugsað um að borða súkkulaði. 0,94 -0,16 0,743 

13. Ef ég hugsa um að hætta í megrun er það næstum því jafn slæmt og að gera 
það í raun. 0,86 -0,14 0,624 

  9. Það að hugsa um að hætta í megrun fær mig til að vilja athuga í spegli hvort ég 
hafi fitnað eitthvað. 0,82 0,02 0,690 

15. Mér finnst ég verða akfeit(ur) við það eitt að sjá fyrir mér að ég hætti í megrun. 0,80 0,13 0,772 

10. Það eitt að hugsa um að stunda ekki líkamsrækt getur breytt því hvernig ég lít 
út í raun og veru. 0,78 -0,09 0,535 

17. Það að ímynda mér að ég borði súkkulaði fær mig til að vilja skoða líkamann til 
að ganga úr skugga um að ég hafi ekki þyngst neitt. 0,77 0,07 0,658 

  8. Það eitt að ímynda mér að ég borði yfir mig getur látið mig líta feitari út. 0,76 0,79 0,658 

  1. Mér finnst næstum eins slæmt að hugsa um að borða súkkulaði og að borða 
það í raun. 0,70 0.05 0,528 

  4. Mér finnst næstum eins slæmt að hugsa um að þyngjast eins og að þyngjast í 
raun. 0,68 0,08 0,524 

  5. Það eitt að ímynda mér að ég hafi þyngst getur leitt til þess að ég þyngist í raun 
og veru. 0,67 0,14 0,581 

  7. Það eitt að hugsa um að borða yfir mig fær mig til að vilja vigta mig. 0,66 0,22 0,646 

14. Vöxtur minn getur breyst við það eitt að ég ætli mér að borða fitandi mat. 0,65 0,12 0,521 

12. Það eitt að hugsa um að stunda ekki líkamsrækt í mánuð fær mig til að vilja 
borða minna. 0,56 0,26 0,547 

  3. Ef ég hugsa um að þyngjast vil ég ganga úr skugga um að fötin séu ekki orðin 
þrengri á mér. 0,56 0,10 0,380 

  6. Mér finnst ég spikfeit(ur) við það eitt að ímynda mér að stunda ekki líkamsrækt 
í mánuð. 0,47 0,37 0,552 

19. … Að ég mun þyngjast. 0,42 0,26 0,363 

23. … Að ég er misheppnuð/misheppnaður. 0,01 0,85 0,727 

32. … Að ég er heimsk(ur). -0,22 0,83 0,523 

27. … Að ég er slæm manneskja. -0,10 0,82 0,592 

24. … Að ég er einskis virði. -0,03 0,81 0,626 

29. … Að ég hef misst stjórn á mér.  0,07 0,79 0,685 

28. … Að ég hef lítinn viljastyrk. -0,07 0,77 0,538 

34. … Að mig skorti sjálfsaga. -0,04 0,76 0,554 

21. … Að ég er gráðug manneskja. 0,11 0,72 0,618 

33. … Að ég verð feit(ur). 0,19 0,71 0,689 

31. … Að ég þurfi að takmarka mataræðið meira. 0,17 0,69 0,639 

20. … Að ég er stjórnlaus. 0,18 0,67 0,612 

30. … Að ég er ekki fullkomin(n). 0,04 0,60 0,387 

22. … Að ég mun missa stjórn á mér og borða matinn. 0,19 0,58 0,494 

26. … Að ég get ekki stjórnað hugsun minni. 0,26 0,51 0,478 

18. … Að ég er svín. 0,15 0,50 0,347 

25. … Að ég ætla EKKI borða matinn. 0,24 0,38 0,303 

*Staðhæfingar 18 – 34 hefjast allar á  „Það að ég hugsa um að borða bannaðan eða fitandi mat þýðir....“. h
2
 sýnir skýrða 

dreifingu atriða. 
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líkt og í þriggja þáttalausninni einkenndust hleðslur breytanna á þættina af 

tvískiptingu spurningalistans. Staðhæfingar 18 og 19 voru undantekningar frá 

þessu mynstri, þar sem staðhæfing 19 hlóðst á þátt 1 þrátt fyrir að tilheyra síðari 

hluta listans og staðhæfing 18 hlóðst á þátt 2 þó svo að hún tilheyrði fyrri hluta 

listans. Því byggðist þáttur 1 á staðhæfingum 1-19, að staðhæfingu 18 undan-

skilinni og þáttur 2 á staðhæfingum 20-34 ásamt staðhæfingu 18. 

Þar sem að fyrri hluti spurningalistans fól í sér staðhæfingar sem sneru að 

grunnþáttum TSF hugsmíðarinnar þá fékk þáttur 1 nafnið hugsanaruglingur 

(líkinda-, siðferðis- og upplifunarruglingur). Þáttur 2 fékk nafnið túlkun þar sem að 

síðari hluti listans byggist á staðhæfingum tengdum því hvernig viðkomandi 

metur sjálfan sig útfrá þessum ósjálfráðu hugsunum um át. Þáttahleðslur voru 

mjög skýrar og háar á hvorn þátt fyrir sig, aðeins ein breyta hlóðst á báða þætti, 

staðhæfing 6, en hún hlóð samt sem áður hærra á þátt 1 svo hún tilheyrði honum 

ótvírætt. Líkt og má lesa út úr síðasta dálknum í töflu 1 þá skýrðu þættirnir tveir 

staðhæfingarnar 34 nokkuð vel eða á bilinu 30-84%.  

Lýsandi tölfræði og kynjamunur 

Reiknuð voru meðaltöl á spurningalistum rannsóknarinnar, bæði fyrir úrtakið í heild 

og eftir kyni. Í töflu 2 má sjá að konur skora hærra á öllum spurningalistunum og 

undirkvörðum þeirra, en þó skal taka fram að kynjamunurinn var aðeins 

marktækur í níu kvörðum af 17. Konur sýna mun meiri heildareinkenni TSF en 

karlar, t (207,7) = -5,47, p < 0,01. Það sama kemur fram í undirkvörðunum, 

TSFhugsanaruglingur, t (189,8) = -5,13, p < 0,01 og TSFtúlkun, t (236,35) = -4,71, p < 0,01. 

Kynjamunur kom einnig fram í heildareinkennum TAF, t (185,7) = -2,99, p < 0,01 en 

aðeins í einum af undirkvörðum þessa lista, TAFsiðferðisruglingur, t (186,9) = -3,27, 

p < 0,01. Jafnframt kom í ljós að konur eru kvíðnari en karlar, t (194) = -4,84, p < 0,01 

og hafa meiri einkenni lystarstols, t (160) = -3,36, p < 0,01. Hvað varðar áráttu- og 

þráhyggjueinkenni skoruðu konur hærra en karlar í tengslum við heildareinkenni, 

t (243) = -2,98, p < 0,05, kynjamunur kom aðeins fram á einum undirkvarða OCI-R 

listans, þeim sem snýr að röðun t (195) = -2,20, p < 0,05. 
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Tafla 2. Meðaltöl og staðalfrávik spurningalistanna og undirkvarða þeirra 
með tilliti til kynjamunar. 

  Heild (n = 245 ) Karlar (n = 168 ) Konur (n = 77 ) 

  M Sf M Sf M Sf 

TSF  heild 8,41 14,49 3,23 4,22 10,79 16,76 

 hugsanaruglingur 3,67 8,23 0,96 1,75 4,91 9,63 

 túlkun 4,74 7,58 2,27 3,25 5,88 8,66 

TAF heild 15,93 13,37 12,53 10,99 17,49 14,09 

 líkindaruglingur sjálf 1,96 2,80 1,64 2,71 2,11 2,84 

 líkindaruglingur aðrir 1,33 2,77 0,97 2,29 1,50 2,96 

 siðferðisruglingur 12,64 9,82 9,92 8,00 13,89 10,33 

HADS kvíði 5,31 3,57 3,90 2,76 5,96 3,72 

 þunglyndi 2,55 2,56 2,44 2,40 2,60 2,64 

OCI-R heild 11,06 9,46 9,23 7,83 11,89 10,03 

 söfnun 2,39 2,09 2,19 1,93 2,48 2,16 

 röðun 2,29 2,46 1,83 1,95 2,49 2,64 

 þráhyggja 2,34 2,50 1,96 2,26 2,52 2,58 

 tékkun 1,77 1,95 1,49 1,70 1,89 2,05 

 þvottur 1,36 2,29 1,06 2,12 1,50 2,36 

 hlutleysing 0,91 1,85 0,69 1,31 1,01 2,04 

BULIT-R
a
 45,27 15,73 40,46 10,42 46,96 16,91 

a
 færri þátttakendur fylltu út þennan lista. Heild (216), karlar (56) og konur (160) 

Áreiðanleiki og tengsl hugsmíða 

Innri áreiðanleiki TSF listans var reiknaður og reyndist vera góður fyrir bæði 

heildarskor listans (α = 0,96) og undirþættina TSFhugsanaruglingur (α = 0,96) og 

TSFtúlkun (α = 0,94). 

Tengsl milli spurningalista rannsóknarinnar voru skoðuð með því að reikna 

fylgni á milli þeirra (sjá töflu 3). Nokkuð há fylgni kom fram á milli undirkvarða 

TSF listans (r = 0,68, p < 0,01). Svipaða fylgni mátti sjá á milli heildarskora TSF 

og BULIT-R (r = 0,61, p < 0,01) og hafði TSF hærri fylgni við lotugræðgieinkenni 

heldur en áráttu- og þráhyggjueinkenni (r = 0,33, p < 0,01). Á milli TAF og OCI-R 

kom fram miðlungsfylgni, eða r = 0,48, p < 0,01 en TAF hafði hins vegar ekki 

marktæka fylgni við BULIT-R. Þessar niðurstöður renna því stoðum undir 

aðgreiningu TAF og TSF mælitækjanna með hliðsjón af lotugræðgieinkennum og 

áráttu- og þráhyggjueinkennum í úrtaki háskólanema. TSF hafði veik tengsl en 

þó marktæk við TAF (r = 0,24, p < 0,01) sem bendir til að þessar tvær hugsmíðar 

sem listarnir mæla séu að mestu leiti óháðar. 
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Miðlungssterk tengsl voru milli heildarskors TSF og undirkvarða HADS listans, 

eða í báðum tilfellum r = 0,31, p < 0,01. Reiknuð var hlutfylgni á milli mælitækja 

rannsóknarinnar þar sem stjórnað var fyrir áhrif kvíða og þunglyndis. Þó svo að 

fylgnistuðlar lækkuðu almennt þá breytti það ekki mynstri niðurstaðnanna. Sem 

dæmi má nefna þá héldust tengsl TSF við BULIT-R og TAF við OCI-R enn 

marktæk þó stjórnað væri fyrir áhrif kvíða og þunglyndis. Það bendir til að 

hugsmíðarnar hafi sértæk tengsl að teknu tilliti til kvíða- og þunglyndiseinkenna. 
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa skýrara ljósi á próffræðilega eiginleika 

TSF listans. Tilgangurinn var einnig að skoða tengsl Thought Shape Fusion við 

einkenni átraskana og áráttu- og þráhyggjuröskunar svo og við þá hugsmíð sem 

hugmyndasmiðir TSF byggðu hugmynd sína á, það er Thought Action Fusion. 

Þar sem að TSF listinn hefur ekki áður verið notaður hér á landi voru próffræði-

legir eiginleikar hans í íslenskri þýðingu metnir. Þáttagreining listans sýndi aðra 

þáttabyggingu en höfundar listans hafa lýst í rannsóknum sínum (Shafran o.fl. 

1999). Þáttagreining þeirra leiddi í ljós að listinn fæli aðeins í sér einn þátt og því 

notuðust þeir aðeins við heildarskor í sínum útreikningum. Þáttagreining þessarar 

rannsóknar gaf aftur á móti til kynna að tveir undirliggjandi þættir byggðu upp 

listann, TSFhugsanaruglingur og TSFtúlkun. Þessir þættir byggjast nánast nákvæmlega á 

tvískiptingu listans og má því velta því fyrir sér hvort þessi þáttabygging sé tilkomin 

vegna þess hversu ólíkir hlutar listans eru eða hvort að hún sýni í raun undirliggjandi 

þætti í hugsanaruglingi í átröskunum. Sú skipting sem hugmynd Shafran o.fl. (1999) 

felur í sér um hliðstæða þætti TSF og TAF, það er líkindarugling og siðferðisrugling, 

að viðbættum upplifunarruglingi hefur því ekki komið fram við þáttagreiningu listans. 

Í þessari rannsókn var einnig skoðuð þriggja þáttalausn og kom þar fram nokkuð 

svipuð skipting og í tveggja þáttalausninni að viðbættum þriðja þættinum sem fól í 

sér atriði sem snerta sjálfsmat viðkomandi. Aðeins þrjú atriði mynduðu þátt þrjú og 

því ef til vill erfitt að alhæfa nokkuð útfrá svo fáum atriðum. Þessi þáttur samræmist 

þó meðal annars því sem fram kemur í grein Fairburn o.fl. (1998) um að fólk með 

átraskanir hættir til að meta sjálft sig að verðleikum útfrá því hversu mikla stjórn því 

finnst það hafa á hugsunum og gjörðum tengdum mat. Áhugavert væri að skoða 

þennan þátt betur en til þess þyrfti líklega að styrkja listann örlítið með fleiri atriðum 

honum tengdum. Hvað varðar atriðabyggingu listans mætti ef til vill lagfæra sum 

atriði hans, eins og til dæmis að einskorða ekki fullyrðingar við sértækar matar-

tegundir eins og súkkulaði eða nota líkinguna „að ég er svín“. Atriði af þessu tagi eru 

ekki nógu skýr þar sem að til dæmis er ekki víst að öllum finnist súkkulaði vera 

bannaður matur eða að fólk skilji yfir höfuð líkinguna að vera svín.  

Áreiðanleiki TSF listans var góður bæði hvað varðar heildarskor listans og undir-

þættina tvo. Í rannsókn Shafran o.fl. (1999) var einungis skoðaður áreiðanleiki 
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heildarskors TSF þar sem að aðeins eins þáttalausn hafði komið fram en 

áreiðanleiki heildarskorsins þar er sá sami og í þessari rannsókn (α = 0,96).  

Góð fylgni (r = 0,68) kom fram á milli undirþátta TSF listans sem sýnir að 

nokkuð sterk tengsl eru milli þáttanna en samt sem áður er fylgnin ekki það sterk 

hún bendi til að þættirnir séu að mæla það sama. Shafran o.fl. (1999) benda á að 

þau atriði sem listinn felur í sér eru röklega tengd, það er ef einstaklingur óttast 

að fitna eða þyngjast í raunveruleikanum við það eitt að hugsa um að borða mat 

sem honum finnst vera sér forboðinn, þá er líklegt að honum finnist hann fitna 

þegar slík hugsun kemur upp og jafnframt að slík hugsun sé óviðeigandi. Við 

þetta má svo bæta að ef einhver telur sig hafa fitnað er nánast óyggjandi að sá 

hinn sami hugsi um þyngdaraukningu eða breytingu á líkamslögun. Rannsóknir 

(Shafran o.fl., 1999; Coelho o.fl., 2008) hafa sýnt að TSF listinn er nokkuð 

áreiðanlegt mælitæki og staðfestir þessi rannsókn þær niðurstöður. Þó skal það 

tekið fram að í þessari rannsókn voru svör TSF listans borin saman við svör 

BULIT-R spurningalistans en í áður nefndum rannsóknum var notast við EDE-Q 

spurningalistann. Fylgnin milli TSF og BULIT-R var r = 0,61 en í fyrri rannsóknum 

þar sem notast var við EDE-Q listann til samanburðar var fylgnin r = 0,61 

(Shafran o.fl., 1999) og r = 0,78 (Coelho o.fl., 2008). Þetta má túlka sem svo að 

TSF listinn sé með gott hugsmíðaréttmæti með tilliti til átröskunarvandamála. 

Veikt samband kom fram á milli heildarskora TSF og TAF listanna (r = 0,24) sem 

er í samræmi við það sem Shafran o.fl. (1999) og Coelho o.fl. (2008) fengu í sínum 

rannsóknum þó svo að sambandið í þessari rannsókn hafi verið ívið veikara. Eðlilegt 

er að aðeins veikt samband finnist á milli þessara hugsmíða þar sem þær snúast 

báðar um hugsanarugling sem er þó af ólíkum toga. Eins og áður hefur verið greint frá 

hafa rannsóknir sýnt fram á að samband er á milli átraskana og áráttu- og þráhyggju-

röskunar (til dæmis Bulik o.fl., 1997; Kaye o.fl., 2004) sem meðal annars leiddi 

upprunalega til hugmyndarinnar um TSF. Þegar skoðuð var fylgni TSF við OCI-R kom 

í ljós örlítið sterkari fylgni en milli TSF og TAF, eða r = 0,33. Ástæðuna má rekja til 

þess að OCI-R metur almenn áráttu- og þráhyggjueinkenni á meðan TAF metur 

einungis tiltekinn hugsanarugling. Milli heildarskora TAF og OCI-R kom fram 

miðlungsfylgni (r = 0,48) sem er þó nokkuð hærri fylgni við áráttu- og þráhyggju-

einkenni en Rassin o.fl. (2000) fengu í sinni rannsókn þar sem þeir notuðust við MOCI 

(the Maudsley Obsessive-Compulsive Inventory) til að bera saman áráttu- og 
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þráhyggjueinkenni og TAF (fylgnin þar á milli var r = 0,21, p < 0,01). Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu jafnframt að TSF hafði sterkari tengsl við BULIT-R en við OCI-

R og að TAF hafði sterkari tengsl við OCI-R en við BULIT-R. Þegar hlutfylgni var 

reiknuð að teknu tilliti til kvíða og þunglyndis þá var þetta mynstur enn til staðar. Það 

rennir stoðum undir aðgreiningarréttmæti TSF með hliðsjón af lotugræðgieinkennum 

og TAF með hliðsjón af áráttu- og þráhyggjueinkennum. Þetta bendir til að sértæk 

tengsl eru á milli TSF og lotugræðgieinkenna sem ekki eru að öllu leyti háð kvíða og 

þunglyndi, það sama á við um tengslin á milli TAF og áráttu- og þráhyggjueinkenna. 

Nokkra vankanta má finna á þessari rannsókn bæði hvað varðar úrtak 

þátttakenda og fyrirlögn listanna. Þar sem úrtakið er aðeins samsett úr hópi 

háskólanema en ekki úr hópi átröskunarsjúklinga er líklegt að einkenni TSF komi 

veikar fram en ella. Því væri áhugavert að gera sams konar rannsókn í hópi 

átröskunarsjúklinga á Íslandi og jafnvel bera saman slíkan hóp og háskólanema. 

Einnig væri vert að athuga betur það sem fyrri rannsakendur hafa gefið sér til 

þessa, það er að birtingarmynd TSF sé sú sama í öllum gerðum átraskana. Hvað 

varðar fyrirlögn spurningalistanna er möguleiki að svör þátttakenda hafi skekkst 

sökum þess hve margir og langir listarnir voru, meðal annars kvörtuðu margir 

þátttakendur yfir þessum tilteknu atriðum í fyrirlögninni. Þó var reynt að draga úr 

skekkju af þessum sökum með því að raða listunum á þrjá mismunandi vegu en 

aldrei verður alveg komið í veg fyrir áhrif af þessu tagi. Einnig má taka fram að 

BULIT-R er saminn með kvenfólk í huga og því tvær spurningar (12 og 33) sem 

áttu illa við um karlmenn þar sem þeir voru beðnir um að bera sig saman við 

annað kvenfólk. Reynt var að leiðrétta þetta með munnlegum fyrirmælum áður 

en fyrirlögn hófst og menn beðnir að miða sig við aðra menn.  

Í stuttu máli má segja að þó svo að þáttagreining TSF listans hafi leitt aðrar 

niðurstöður í ljós en höfundar hans fengu þá hafi flest annað svipað til þess sem 

búist var við í upphafi rannsóknar. TSF tengist sterklega þeim vandamálum sem 

einkenna átraskanir og hefur einnig ákveðin tengsl við áráttu- og þráhyggju-

sálsýkisfræði ásamt þeim hugsanaruglingi sem getur fylgt henni, það er TAF. 
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Viðauki A 

TSF-spurningalistinn (Thought-Shape Fusion Questionnaire) 

Vinsamlegast taktu afstöðu til staðhæfinganna með því að draga hring um 

númerið sem lýsir best hversu sammála þú ert þeim, eða hversu mikið þær eiga 

við um þig.  Jafnvel þó að sumar spurningar geta virst órökréttar þá viljum við vita 

hvernig tilfinningu þú hefur gagnvart því sem spurt er um. Vinsamlegast svaraðu 

hverju atriði án þess að eyða of miklum tíma í hvert og eitt þeirra. 

Hversu sammála ertu eftirfarandi staðhæfingum? 
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1. Mér finnst næstum eins slæmt að hugsa um að borða súkkulaði og að borða það í raun. 0 1 2 3 4 

2. Mér finnst ég vera feitari eftir að hafa hugsað um að borða súkkulaði. 0 1 2 3 4 

3. Ef ég hugsa um að þyngjast vil ég ganga úr skugga um að fötin séu ekki orðin 
þrengri á mér. 

0 1 2 3 4 

4. Mér finnst næstum eins slæmt að hugsa um að þyngjast eins og að þyngjast í raun. 0 1 2 3 4 

5. Það eitt að ímynda mér að ég hafi þyngst getur leitt til þess að ég þyngist í raun og veru. 0 1 2 3 4 

6. Mér finnst ég spikfeit(ur) við það eitt að ímynda mér að stunda ekki líkamsrækt í mánuð. 0 1 2 3 4 

7. Það eitt að hugsa um að borða yfir mig fær mig til að vilja vigta mig. 0 1 2 3 4 

8. Það eitt að ímynda mér að ég borði yfir mig getur látið mig líta feitari út. 0 1 2 3 4 

9. Það að hugsa um að hætta í megrun fær mig til að vilja athuga í spegli hvort ég 
hafi fitnað eitthvað. 0 1 2 3 4 

10. Það eitt að hugsa um að stunda ekki líkamsrækt getur breytt því hvernig ég lít út 
í raun og veru. 

0 1 2 3 4 

11. Mér líður eins og ég hafi fitnað við það eitt að hugsa um að borða yfir mig.  0 1 2 3 4 

12. Það eitt að hugsa um að stunda ekki líkamsrækt í mánuð fær mig til að vilja 
borða minna. 

0 1 2 3 4 

13. Ef ég hugsa um að hætta í megrun er það næstum því jafn slæmt og að gera 
það í raun. 

0 1 2 3 4 

14. Vöxtur minn getur breyst við það eitt að ég ætli mér að borða fitandi mat. 0 1 2 3 4 

15. Mér finnst ég verða akfeit(ur) við það eitt að sjá fyrir mér að ég hætti í megrun.  0 1 2 3 4 

16. Mér finnst ég verða feitari við það eitt að hugsa um að þyngjast. 0 1 2 3 4 

17. Það að ímynda mér að ég borði súkkulaði fær mig til að vilja skoða líkamann til 
að ganga úr skugga um að ég hafi ekki þyngst neitt. 

0 1 2 3 4 
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Hversu sammála ertu eftirfarandi staðhæfingum? 

ÞAÐ AÐ ÉG HUGSA UM AÐ BORÐA BANNAÐAN EÐA FITANDI 
MAT ÞÝÐIR… 
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… Að ég er svín 

 

0 1 2 3 4 

… Að ég mun þyngjast 0 1 2 3 4 

… Að ég er stjórnlaus 0 1 2 3 4 

… Að ég er gráðug manneskja 0 1 2 3 4 

… Að ég mun missa stjórn á mér og borða matinn. 0 1 2 3 4 

… Að ég er misheppnuð/misheppnaður 0 1 2 3 4 

… Að ég er einskis virði 0 1 2 3 4 

… Að ég ætla EKKI borða matinn 0 1 2 3 4 

… Að ég get ekki stjórnað hugsun minni 0 1 2 3 4 

… Að ég er slæm manneskja 0 1 2 3 4 

… Að ég hef lítinn viljastyrk 0 1 2 3 4 

… Að ég hef misst stjórn á mér 0 1 2 3 4 

… Að ég er ekki fullkomin(n) 0 1 2 3 4 

… Að ég þurfi að takmarka mataræðið meira 0 1 2 3 4 

… Að ég er heimsk(ur) 0 1 2 3 4 

… Að ég verð feit(ur) 0 1 2 3 4 

… Að mig skorti sjálfsaga 0 1 2 3 4 

… Annað (vinsamlegast tilgreindu hvað) 0 1 2 3 4 

… Annað (vinsamlegast tilgreindu hvað) 

 

 

0 1 2 3 4 
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Viðauki B 

 

Skriðupróf þáttagreiningar með hornskökkum snúningi á TSF listanum. 
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