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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í reynslu og lífsgæði einstaklinga sem 

telja sig haldna matarfíkn. Fjallað var um einkenni matarfíknar, áhrif á 

einstaklinginn með heildarsýn í huga og þau úrræði sem í boði eru fyrir 

einstaklinga sem eiga í vanda með matarvenjur. Svo virðist vera sem engar 

íslenskar rannsóknir hafi verið gerðar á matarfíkn áður og erlendar rannsóknir 

beinast flestar að líkamlegum einkennum og orsökum matarfíknar. Tekin voru 

eigindleg viðtöl við átta konur. Þær voru á aldrinum 27-56 ára og höfðu allar sótt 

sér aðstoðar vegna matarfíknar. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að 

upplifun kvennanna á matarfíkn hafi veruleg áhrif á daglegt líf þeirra. Allar 

konurnar upplifðu einhver einkenni fíknar, meðal annars fráhvörf og sterka 

löngun í vissar fæðutegundir. Einnig hafði fíkn þeirra og þyngdaraukning áhrif á 

félagslega líðan, en ofþyngd og offita eru taldar algengustu birtingarmyndir 

matarfíknar. Hægt er að draga þá ályktun af niðurstöðunum að taka þurfi tillit til 

matarfíknar í íslensku heilbrigðiskerfi vegna þeirra áhrifa sem hún hefur á 

lífsgæði einstaklinga og taka til skoðunar aðra nálgun í baráttunni við ofþyngd. 

 

Lykilorð: Matarfíkn, ofát, þyngdarstjórnun, lífsgæði, félagsráðgjöf. 
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Abstract 

The purpose of this study was to gain insight into the experience and quality of 

life of individuals who consider themselves addicted to food. The study discusses 

the characteristics of food addiction, the effects it has on the individual from a 

holistic approach and the available resources for individuals dealing with issues 

relating to food consumption. It appears that no Icelandic research has been 

conducted on food addiction and that previously published studies mostly focus 

on the physical symptoms and causes of food addiction. Qualitative interviews 

were conducted with eight women. The women were aged between 27-56 years 

old and had all sought help with their addiction to food. The findings indicate 

that the women are strongly affected by their food addiction on a daily basis. 

They all experienced some symptoms of addiction including withdrawal and a 

strong craving for certain foods. Their addiction and associated weight gain, 

which is considered the most common manifestation of food addiction, also had 

a negative effect on the women‘s social interactions and personal relationships.  

The findings suggest that an alternative approach should be considered in the 

fight against obesity and that consideration for food addiction in the Icelandic 

healthcare system needs to be had because of its impact on the quality of life of 

those individuals. 

 

Keywords: Food addiction, overeating, weight control, quality of life, social work. 

  



  

iii 

 

Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni í meistaranámi mínu til starfsréttinda í félagsráðgjöf 

við Félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands. Ritgerðin var unnin haustið 2012 og er 30 

ECTS einingar. Það er von mín að ritgerðin nýtist þeim sem telja sig haldna 

matarfíkn og öðrum sem hafa áhuga á efninu. Ég vil byrja á því að þakka 

viðmælendum mínum innilega fyrir þátttökuna. Ég vil þakka Esther Helgu 

Guðmundsdóttur framkvæmdarstjóra MFM miðstöðvarinnar fyrir fræðslu, lán á 

bókum, vinsemd og aðstoð meðan á rannsókninni stóð. Leiðbeinandi minn var 

Hervör Alma Árnadóttir og vil ég þakka henni fyrir leiðsögn og góðar ábendingar. 

Ég vil sérstaklega þakka vinkonum mínum, bekkjarfélögum og fjölskyldu minni 

fyrir ómetanlegan stuðning og skilning. Án ykkar hefði þessi ritgerð ekki orðið til. 
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1 Inngangur 

Á síðastliðnum áratugum hafa orðið miklar breytingar á efnahag fólks og lífsstíl 

og hefur mikið framboð af mat átt hlut í offitu vestrænna þjóða, en hún er talin 

orsakast af stórum hluta vegna óeðlilegra matarvenja (Gearhardt, Corbin og 

Brownell, 2009a; Von Deneen og Liu, 2011).  

Klínískar athuganir og jafnvel svokölluð vinsældarmenning (popular culture) 

hefur lengi bent til þess að einstaklingar geti þróað fíkn í ýmsar fæðutegundir. 

Rannsóknir sýna að einstaklingar sem eiga í vanda með mat nefna þrá, 

fráhvarfseinkenni og þróun á neyslumynstri þar sem þol fyrir ákveðnum 

fæðutegundum myndast. Þeir nota hugtök líkt og „súkkulaðifíkill" og 

„kolvetnafíkill" og vinsælir megrunarkúrar hafa verið byggðir á þeirri hugmynd að 

matur sé ávanabindandi. Matvælaiðnaðurinn hefur notað hugtakið matarfíkn 

með því að lýsa þrá og löngun í ákveðnar fæðutegundir eða mat sem verði að 

uppfylla og að einn skammtur sé ekki nóg (Gearhardt o.fl., 2009a).  

Hér á landi eru starfrækt 12 spora samtökin OA og GSA sem eiga upptök sín 

í Bandaríkjunum og eru ætluð þeim einstaklingum sem telja sig haldna matarfíkn. 

Engar tölur eru fáanlegar um þann fjölda sem tilheyrir samtökunum hér á landi 

en tugir þúsunda einstaklinga í Bandaríkjunum telja sig halda matarfíkn. Margir 

þeirra eru meðlimir í 12 spora samtökum líkt og OA og GSA (ACORN Food 

Dependency Recovery Services, e.d.). Fíkn í mat er þó hvorki viðurkennd af 

greiningarkerfunum ICD og DSM né íslenska heilbrigðiskerfinu. 

Markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn í reynslu og lífsgæði einstaklinga 

sem telja sig haldna matarfíkn. Það er gert með því að spyrja einstaklinga um 

þeirra reynslu af fíkninni og lífsgæði þeirra. Skoðaðir verða áhrifaþættir og orsakir 

matarfíknar sem og afleiðingar á líðan og sjálfsmynd. Auk þess verða skoðuð þau 

úrræði sem í boði eru fyrir einstaklinga sem telja sig haldna matarfíkn og mat 

þátttakenda á þeim og öðrum úrræðum sem þeir hafa reynslu af. Fjallað verður 

um offitu sem eina af birtingarmyndum matarfíknar en þó offita sé algeng meðal 

fólks sem telur sig haldna matarfíkn þá eru um 10% þeirra undir eða um 

kjörþyngd (Meule, 2011).  
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Vísindalegt gildi rannsóknarinnar er það að ef vel tekst til mun rannsóknin veita 

innsýn í aðstæður og líðan fólks með matarfíkn. Hagnýtt gildi er að niðurstöður 

rannsóknarinnar gætu nýst fagaðilum innan heilbrigðiskerfisins við að endurbæta 

og þróa úrræði fyrir þá sem eiga í vanda með neyslu matar. Einnig geta þær gefið 

innsýn í hvort fagstéttir líkt og félagsráðgjöf eigi að beita þeirri nálgun að um fíkn 

sé að ræða ef við á í vinnu með fólki sem þjáist af offitu, átröskunum eða öðrum 

vandamálum tengdum neyslu matar. Ef vel tekst til nær rannsóknin að varpa ljósi 

á líðan einstaklinga með matarfíkn þó ekki sé hægt að alhæfa út frá niðurstöðum 

hennar. Rannsóknin gæti einnig veitt þeim sem láta sig málið varða aukna 

þekkingu á matarfíkn auk þess að hvetja til frekari rannsókna á sviði matarfíknar. 

Niðurstöður hennar gætu mögulega gefið vísbendingar um hvort matarfíkn sem 

sjúkdómur eigi heima í íslensku heilbrigðiskerfi. 

Engar rannsóknir hafa verið gerðar á einstaklingum með matarfíkn 

hérlendis, svo best sé vitað. Sá þekkingargrunnur sem skapast hefur erlendis 

byggist aðallega á rannsóknum á heilastarfsemi og líkamlegum þáttum 

fíknarinnar (Rogers og Smit, 2000). Ekki hafa fundist rannsóknir sem gerðar hafa 

verið út frá líðan og félagslegum þáttum og því lítið vitað um aðstæður þeirra 

sem skilgreina sig sem matarfíkla. Deilt er um hvort að matarfíkn sé í raun til þar 

sem greiningakerfi skilgreina ekki hugtakið. Mikilvægt er að rannsaka veruleika 

þeirra sem telja sig með matarfíkn út frá sjónarhorni félagsráðgjafans með 

heildarsýn að leiðarljósi. Með því er tillit tekið til fjölskyldu, fjölskyldusögu, 

félagslegra, sálrænna sem og líkamlegra þátta í lífi einstaklingsins. Þessi vitneskja 

gæti gefið félagsráðgjöfum innsýn og þekkingu um mögulegar orsakir og 

afleiðingar offitu sem eina birtingarmynd matarfíknar. Einnig mun hún gera 

félagsráðgjöfum kleift að aðstoða einstaklinga sem telja sig haldna matarfíkn 

með það í huga að sama aðferð við þyngdarstjórnun henti ekki öllum og áður 

óþekktar orsakir og áhrifavaldar gætu verið þar að baki sem hafa áhrif á lífsgæði. 

Einnig er vonast eftir að rannsóknin verði til þess að auka þekkingu almennings á 

matarfíkn og að fleiri íslenskar rannsóknir verði gerðar á vanda einstaklinga með 

neyslu á mat, þar með talið matarfíkn, offitu og átröskunum. 
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Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi:  

 Hver eru lífsgæði og reynsla einstaklinga með matarfíkn?  

 Hvert er mat þeirra á mögulegum áhrifaþáttum og orsökum matarfíknar 

 Hver er reynsla þeirra og mat á úrræðum og þjónustu fyrir einstaklinga 

með matarfíkn? 

 

Verkefninu er skipt upp í sex kafla, fyrst er fræðilegur hluti þess og síðan 

eigindleg rannsókn og niðurstöður hennar. Í fræðilega hlutanum er byrjað á að 

fjalla um greiningarviðmið vímuefnafíknar, skilgreiningar á matarfíkn og 

átkastaröskun, sjálfsmatstæki til að meta matarfíkn og tengsl milli ofáts og fíknar. 

Síðan er fjallað um þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á matarfíkn og þá 

aðallega líkamlegum orsökum. Fjallað er um lífsgæði einstaklinga með matarfíkn 

út frá meðal annars líðan og félagslegri virkni. Að lokum verður fjallað um 

mögulegar meðferðir við matarfíkn og þau úrræði sem í boði eru við matarfíkn 

hér á landi sem og erlendis. 

Síðari hluti verkefnisins felst í eigindlegri rannsókn. Í sjötta kafla er 

aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar lýst auk þess sem fjallað er um 

þátttakendur og siðferðisleg álitamál. Sjöundi kafli greinir frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Að lokum er umræðukafli þar sem rannsóknarspurningunum er 

svarað og niðurstöðurnar dregnar saman. 
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2 Skilgreiningar 

Í þessum kafla verður fjallað um þau greiningarviðmið sem algengast er að nota 

við greiningu á fíkn og átkastaröskun svo hægt sé að bera einkenni þessara 

raskana við einkenni matarfíknar. Auk þess sem fjallað verður um þær 

skilgreiningar sem til eru fyrir matarfíkn og mælitæki tengd þeim. 

Allar tegundir fíknar (addiction) hafa ákveðin sameiginleg einkenni. Þeir 

sem haldnir eru fíkn mynda samband við efni eða hegðun í þeim tilgangi að 

komast í ákveðið hugarástand og skiptir nafn efnisins ekki máli í því samhengi 

(Nakken, 2004). Einkenni fíknar eru meðal annars þau að mikil löngun eða þörf er 

fyrir ákveðið efni eða hegðun, þol fyrir efninu getur myndast og fráhvörf komið 

fram ef notkun þess minnkar eða hættir (Gwinnell og Adamec, 2006). Átraskanir 

líkt og vímuefnaraskanir eru langvinnar, en átraskanir einkennast af óeðlilegu 

mataræði sem veldur bæði líkamlegum og andlegum kvillum. Tíðni átraskana 

virðist fylgja vaxandi offituvanda (Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug 

Þorsteinsdóttir, 2006) en tengsl virðast vera milli átkastaröskunar sem fellur 

undir átraskanir og einkenni matarfíknar. Algeng birtingarmynd bæði matarfíknar 

og átkastaröskunar, sem er tegund átröskunar, er ofþyngd eða offita. Algengt er 

að offita, átraskanir og matarfíkn sé allt til staðar hjá einstaklingi sem á í vanda 

með neyslu matar (Cheren ofl, 2009; The National Center on Addiction and 

Substance Abuse at Columbia University [CASA], 2003). Gerður er greinarmunur 

á ofáti (overeating) sem oft er fjallað um sem áráttukennt ofát eða hömlulaust 

ofát og vísar eingöngu til þess að borðað er mikið magn matar, og svo 

átkastaröskunar (binge eating disorder) sem tegund af átröskun sem felur í sér 

átköst þar sem mikið magn matar er neytt innan ákveðins tíma (CASA, 2003).  

2.1 Greiningarviðmið 

Þar sem greiningarkerfi hafa ekki skilgreint matarfíkn, er það í raun ekki 

viðurkenndur sjúkdómur. Tilgangur greiningar á sjúkdómum er að geta greint 

einkenni þeirra á einfaldan hátt og skapa samræmi milli þeirra sjúkdómsgreininga 

sem gerðar eru. Greining hefur þennan tilgang svo fremur sem allir fagaðilar noti 

kerfin á réttan hátt og noti viðeigandi greiningarviðmið (Fauman, 2002). Á Íslandi 

er notast við ICD-10 (International statistical classification of diseases and related 
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health problems) sem er alþjóðlegt flokkunarkerfi sjúkdóma og 

heilbrigðisvandamála tengda þeim. DSM flokkunarkerfið (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders) er kerfi sem gefið er út af Amerísku 

Geðlæknasamtökunum eða APA. DSM-IV kerfið sem er nýjasta útgáfan er notað 

af fagfólki í Bandaríkjunum og um heim allan (American Psychiatric Association, 

2000) og er samansafn af tölfræði og greiningum allra viðurkenndra geðraskana 

(APA, 2000; Fauman, 2002). 

Greiningarviðmið tilgreina hvaða einkenni viðkomandi þarf að hafa og í 

hvað langan tíma til að hægt sé að greina hann með þá geðröskun sem við á 

(APA, 2000; Fauman, 2002). Munurinn á DSM-IV og ICD-10 

greiningarviðmiðunum fyrir vímuefnafíkn er að ICD-10 hefur einu fleira viðmiði, 

en það er að viðkomandi finnur fyrir mikilli þrá í efnið sem um ræðir. Í ICD-10 er 

svo notuð greiningin skaðleg notkun (harmful use) um þá sem hafa orðið fyrir 

skaða vegna notkunar efna en uppfylla ekki greiningarviðmið fyrir vímuefnafíkn 

(World Health Organizaton, 1992). 

ICD kerfið skiptir vímefnaröskunum í fíkn og svo vanda sem tengist 

vímuefnanotkun en hér verður einungis fjallað um viðmið fyrir fíkn. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur gefið út lista sem hefur þann tilgang að 

aðstoða við greiningu á fíkn einstaklings. Notast er við eftirfarandi viðmið:  

  

1. Var til staðar sterk löngun eða árátta fyrir því að nota efnið? 

2. Fannst þér erfitt eða ómögulegt að hafa stjórn á neyslu efnisins?  

3. Upplifðir þú fráhvarfseinkenni eftir að efnið hafði ekki verið notað í 

einhvern tíma? 

4. Fannstu fyrir þörf fyrir að nota meira magn af efninu til að ná sömu 

líkamlegu eða andlegu áhrifum og áður?  

5. Upplifðir þú sálrænan eða líkamlegan skaða vegna notkun efnisins? 

6. Hélstu áfram notkun efnisins þrátt fyrir skýr merki um skaðsemi þess? 

  

Samkvæmt skilgreiningu ICD-10 er einstaklingur haldinn fíkn í efnið ef hann telur 

sig hafa þrjú af sex einkennunum sem talin voru upp. Einkenni þurfa að hafa 
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verið til staðar í mánuð hið minnsta eða í fleiri styttri tímabil á síðastliðnu ári 

(WHO, 1992).  

Í DSM kerfinu er vímuefnaröskunum skipt í misnotkun vímuefna og 

vímuefnafíkn. Skilgreining DSM-IV á misnotkun vímuefna (substance abuse) felur 

í sér að neysla þess efnis sem um ræðir veldur marktækri vanlíðan eða skerðingu 

á lífsgæðum viðkomandi. Samkvæmt DSM-IV kerfinu er vímuefnafíkn skilgreind 

sem samansafn af hugrænum-, sálrænum- og hegðunareinkennum sem tengjast 

áframhaldandi notkun á ákveðnu efni þrátt fyrir neikvæðar afleiðingar þess 

(Gearhardt o.fl. 2009a). Þegar um vímuefnafíkn (substance dependence) er að 

ræða er miðað við að einstaklingur uppfylli þrjú eða fleiri eftirtalinna atriða á 12 

mánaða tímabili. 

 

1. Viðkomandi hefur aukið þol fyrir efninu. 

2. Fráhvarfseinkenni koma fram vegna mikillar notkunar. 

3. Notað er meira af efninu eða í lengri tíma en til stóð. 

4. Viðkomandi hefur löngun eða hefur gert tilraunir til þess að draga úr eða 

ná stjórn á neyslu. 

5. Mikill tími fer í að afla sér efnisins, neyta þess eða jafna sig af áhrifum 

þess. 

6. Neysla efnisins er tekin fram yfir mikilvægar félagslegar athafnir, vinnu 

eða tómstundir. 

7. Neyslu er haldið áfram þrátt fyrir að viðkomandi sé meðvitaður um 

skaðleg áhrif hennar. 

(APA, 2000; Fauman, 2002).  

2.2 Sjálfsmatslistar  

Ýmis samtök, meðferðarstofnanir og einstaklingar hafa komið með sína eigin 

skilgreiningu á matarfíkn sem og matstæki eða sjálfsmatslista sem hafa þann 

tilgang að leggja mat á hvort viðkomandi er með matarfíkn og hversu alvarleg 

hún er. Meðal þeirra eru 12 spora samtök, ACORN meðferðarúrræðið og Rudd 

miðstöð Yale háskólans, en þar fer fram stefnumótun í matvælaframleiðslu og 

offitu (Yale Rudd Center for food policy and obesity, e.d.). 
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2.2.1 Listi 12 spora samtaka 

GSA og OA samtökin eru fyrir einstaklinga sem telja sig eiga í vanda með mat 

(GSA, e.d.a; Overeaters anonumous. e.d.a) og eru þau byggð á sömu 

hugmyndafræði og AA samtökin (Alcoholics Anonymous) sem ætluð eru 

einstaklingum með áfengis- og vímuefnavanda (AA, 2006). Mælt er með algjöru 

fráhaldi (abstinence) þess efnis sem veldur fíkn sem felur í sér að meðlimir halda 

sig frá þeim tegundum matar eða matarvenjum sem leiða til ofáts hjá hverjum og 

einum einstaklingi (AA, 2006; Jim, 2001; OA, e.d.a; Overeaters Anonymous. 

e.d.b). Þær fæðutegundir sem oftast teljast fíknivaldandi eru sykur, hvítt hveiti, 

fita og salt. Einnig velja ýmsir að sleppa öllum kolvetnum („Einn dagur“, 2000). 

GSA samtökin skilgreina ekki matarfíkn en telja upp atriði í lista sem eiga 

við þá með vanda með matarvenjur. Ekki er þó tilgreint hvort viðkomandi þurfi 

að uppfylla lágmarksfjölda atriða.  

Atriðin eru eftifarandi: 

 

 Ef þú hefur farið í megrun án árangurs. 

 Ef þú vilt ekki borða en borðar samt. 

 Ef þú borðar til að takast á við stress eða erfiða líðan. 

 Ef þú hefur reynt ítrekað að hætta að borða sykur og ýmsan 

sterkjuríkan mat án árangurs. 

 Ef þér finnst að þú hafir reynt allar lausnir, án árangurs. 

(GSA, e.d.a) 

OA samtökin virðast skilgreina matarfíkn sem sjúkdóm en telja það ekki skipta 

máli hvort matarfíkn er skilgreind sem sjúkdómur eða einungis vandamál. 

Samkvæmt bókinni Matarfíkn, Leið til bata (2001) er matarfíkn skilgreind sem 

sjúkdómur sem hefur áhrif á andlega, tilfinningalega og líkamlega heilsu fólks. Að 

öðru leyti skilgreina OA samtökin ekki matarfíkn. OA samtökin fara eftir eins 

konar sjálfsprófi sem hjálpar einstaklingum að meta hvort það eigi við 

átvandamál að stríða. Listinn samanstendur af fimmtán spurningum og meðal 

annars er spurt um hvort einstaklingur borði þó hann sé ekki svangur, eyði 
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miklum tíma og hugsun í mat og hvort matarsiðir hans valdi honum sjálfum eða 

öðrum óhamingju. Talið er að viðkomandi eigi við átvandamál að stríða ef hann 

svarar þremur eða fleiri spurningum af fimmtán játandi (OA, e.d.b).  

2.2.2 Listi ACORN 

ACORN er meðferðarúrræði sem býður upp á faglega þjónustu við bæði 

átröskunum og matarfíkn. Sérfræðingar ACORN skilgreina matarfíkn með því að 

notast við spurningarlista til að bera kennsl á hvort um einkenni matarfíknar sé 

að ræða. Dæmi um atriði sem spurt er um eru: Missi ég stjórn eftir nokkra daga í 

megrun? Þegar ég léttist, þyngist ég þá aftur um enn fleiri kíló? hugsa ég stöðugt 

um mat eða þyngd mína? Koma vissar fæðutegundir eða matur af stað 

átköstum? Borða ég á annan hátt fyrir framan fólk en þegar ég er ein/einn? Hef 

ég reynt án árangurs að finna hvert vandamál mitt með mat er?  

Ef eitthvað af þessum spurningum er svarað játandi gæti það bent til að 

viðkomandi sé haldinn matarfíkn (ACORN Food Dependency Recovery Services, 

e.d.). Nánar verður fjallað um ACORN sem meðferðarúrræði síðar. 

2.2.3 Kvarði YALE  

Töluvert hefur verið rannsakað hvort vissar fæðutegundir eða matur valdi fíkn 

(Gearhardt o.fl., 2009a) en mikilvægt er að koma auga á þá einstaklinga sem 

gætu sýnt merki matarfíknar í ákveðinn mat. Þetta þarf að gera með aðferðum 

þar sem gætt er að áreiðanleika, en skortur er á lögmætum matstækjum á sviði 

matarfíknar. Ef hægt er að sýna fram á að viss matvæli valdi fíkn skýrir það af 

hverju sumir upplifa erfiðleika þegar þeir reyna að minnka neyslu á þeim 

matvælum (Gearhardt, Corbin, og Brownell, 2009b). 

Rudd miðstöðin (Rudd center) sem staðsett er í YALE háskólanum í 

Bandaríkjunum er miðstöð fyrir stefnumótun í matvælaframleiðslu og offitu. 

Miðstöðin gerir rannsóknir á matarfíkn og átti þátt í að búa til og birta kvarða 

YALE fyrir matarfíkn (Gearhardt o.fl., 2009b; Yale Rudd Center for food policy and 

obesity, e.d). Kvarði Yale fyrir matarfíkn (Yale Food Addiction Scale) eða YFAS er 

matskvarði sem hannaður var í þeim tilgangi að bera kennsl á þá einstaklinga 

sem sýna merki um fíkn í ákveðinn mat. Sem dæmi er það matur sem inniheldur 
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mikinn sykur eða fitu. Kvarðinn var þróaður árið 2009 en hægt er að styðjast við 

hann og auka þannig áreiðanleika rannsókna og bera saman þær rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á sviði matarfíknar (Gearhardt o.fl., 2009b).  

Staðhæfingarnar í kvarðanum eru byggðar á skilgreiningum DSM-IV á fíkn 

auk þess að byggja á kvörðum sem notaðir eru til að meta fíkn sem tengist 

hegðun fremur en efnum. Dæmi um þær tegundir fíknar eru kynlífsfíkn og 

spilafíkn. Spurningarnar voru samdar með aðstoð sérfræðinga á sviði offitu og 

fíknisjúkdóma ásamt aðstoðar frá sjúklingum sem stunduðu ofát (Gearhardt o.fl., 

2009b). Kvarðinn samanstendur af 24 spurningum sem viðkomandi svarar miðað 

við síðustu 12 mánuði. Auk þeirra spurninga er spurt um hversu oft viðkomandi 

hafi reynt að hætta neyslu þeirra matvæla sem ollu vandamálum og hvers konar 

matvæli það væru (Yale Rudd Center for Food Policy and Obesity, 2009). 

Miða á við sætindi, gos og matvæli sem innihalda mikið magn af sterkju, 

salti og fitu. Ætlast er til að viðkomandi taki mið af þeim mat sem valdið hefur 

honum vandamálum síðastliðna 12 mánuði (Yale Rudd Center for Food Policy 

and Obesity, 2009). 

Dæmi um staðhæfingar: 

 

 Ég held áfram að borða ákveðinn mat þó ég sé ekki lengur svöng/svangur. 

 Ég hef reynt að hætta eða draga úr neyslu ákveðinna fæðutegunda.  

 Neysla mín á mat hefur valdið mér verulegum sálfræðilegum vanda eins 

og þunglyndi, kvíða, sjálfsfyrirlitningu og sektarkennd. 

 Með tímanum hef ég þurft meira magn af mat til að minnka neikvæðar 

tilfinningar eða auka vellíðan. 

(Yale Rudd Center for food policy and obesity, 2009). 

 

Niðurstöður rannsóknar sem gerðar voru á kvarðanum sýndu að hann væri gott 

matstæki til að koma auga á hegðun sem er einkennandi fyrir fíkn. Þó 

nauðsynlegt sé að meta kvarðann enn frekar staðfestir rannsóknin áreiðanleika 

og lögmæti kvarðans (Gearhardt o.fl., 2009b; Yale Rudd Center for food policy 

and obesity, 2009). Hann er því nýttur í ýmsum rannsóknum sem gerðar eru á 
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sviði matarfíknar um allan heim (Yale Rudd Center for food policy and obesity, 

e.d).  

2.3 Átkastaröskun 

Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir (2006) telja að ICD-10 

kerfið sé ekki hentugt við greiningu á átröskunum þó það sé notað hér á landi, 

þar sem flest greiningarviðtöl og spurningalistar fyrir átraskanir eru hönnuð með 

tilliti til DSM greiningarkerfisins.  

Tíðni átraskana hefur aukist síðustu ár og hefur meðferðarúrræðum verið 

að fjölga hér á landi. Átkastaröskun er nýleg sjúkdómsgreining eða röskun sem 

hefur verið rannsökuð um nokkurt skeið. Átkastaröskun tilheyrir nú greiningunni 

átröskun sem ekki er nánar skilgreind í DSM-IV greiningarkerfinu (Sigurlaug María 

Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). Einnig tilheyrir átkastaröskun 

átröskun sem ekki er nánar skilgreind í ICD-10 og því ekki sér undirflokkur 

átraskana líkt og lystarstol og lotugræðgi (WHO, 1992). Áætlað er að 

átkastaröskun verði með sér greiningarviðmið í DSM-5 sem væntanlegt er til 

birtingar snemma ársins 2013. Í DSM-5 er einnig áætlað að yfirheiti flokks 

átraskana verði breytt í fæðu- og átraskanir (Feeding and Eating Disorders) (APA, 

e.d). 

Átkastaröskun einkennist af óhóflegri neyslu matar á stuttum tíma. 

Einstaklingar sem haldnir eru átkastaröskun hafa tilhneigingu til kvíða vegna þess 

magns af mat sem þeir neyta, en þeir sem eru með átkastaröskun eru ekki með 

áráttu fyrir líkamslögun og þyngd og losa sig ekki við þann mat sem þeir neyta. 

Átkastaröskun er því ólíkt lystarstoli og lotugræðgi að þessu leyti (CASA, 2003).  

Eftirfarandi eru áætluð greiningarviðmið fyrir átkastaröskun : 

A. Endurtekin tímabil af átköstum. Tímabilin einkennast af því að:  

1. Magn matar innan ákveðins tíma (til dæmis innan tveggja tíma) er án 

efa meira en það sem getur talist eðlilegt innan þess tíma og í svipuðum 

aðstæðum. 

2. Viðkomandi finnur fyrir stjórnleysi varðandi neyslu matar meðan á 

átkasti stendur. 
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B. Átköstin einkennast af þremur (eða fleiri) eftirtalinna atriða: 

1. Borðað er mun hraðar en viðkomandi gerir venjulega. 

2. Borðað er þangað til viðkomandi er orðinn óþægilega saddur. 

3. Borðað er mikið magn matar þegar ekki er fundið fyrir hungri. 

4. Borðað er í einrúmi vegna skammar útaf því magni sem neytt er. 

5. Viðkomandi finnur fyrir viðbjóð gagnvart sjálfum sér, þunglyndi og/eða 

mikillar sektarkenndar eftir átkast. 

C. Vart er við merkjanlega streitu og vanlíðan (distress) tengt 

átkastaröskun. 

D. Átköst eru til staðar að meðaltali og að minnsta kosti einu sinni í viku á 

þriggja mánaða tímabili.  

E. Átkastaröskun er ekki tengt endurtekinni hegðun sem hefur þann tilgang að 

bæta upp fyrir það magn matar sem var neytt. Greining á átkastaröskun á ekki 

við ef einstaklingur uppfyllir einkenni um lystarstol eða lotugræðgi. 

(APA, 2012).  
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3 Tengsl ofáts og fíknar 

Skörun er á milli greiningarviðmiða fyrir vímuefnaröskun ICD og DSM og atriða í 

hegðun þeirra sem stunda ofát. Einnig er skörun milli þeirra meðferða sem 

notaðar eru á árangursríkan hátt við vímuefnaröskunum og ofáti. Þetta styður þá 

tillögu um að ofát geti orsakast af fíkn (Moreno og Tandon, 2011). Þau viðmið 

sem eiga við um bæði ofát og vímuefnafíkn eru, að ofát sem leiðir til offitu hefur 

neikvæð áhrif á líf einstaklingsins líkt og vímuefnafíkn gerir (Moreno og Tandon, 

2011). Þar sem rannsóknir á tengslum ofáts og vímuefnaraskana virðast aðeins 

hafa verið gerðar með tiliti til DSM kerfisins verður fjallað um tengslin út frá þeim 

greiningarviðmiðum hér að neðan. 

Sýnt hefur verið fram á að hegðun þeirra sem stunda ofát breytist þar 

sem bæði tíðni og magn neyslu eykst sem gefur til kynna að þol hafi myndast. 

Einnig eyddu þeir einstaklingar sem rannsakaðir voru, meiri tíma í að borða og 

fundu fyrir meira stjórnleysi með tímanum. Ef hægt er að sýna fram á að þol 

myndist einnig við neyslu á til dæmis ávöxtum og grænmeti en ekki einungis 

matvælum sem hafa hátt hlutfall sykurs og fitu, þá bendir það til þess að neyslan 

tengist frekar hegðun en fíkniþáttum, sem vert er að skoða (Gearhardt o.fl., 

2009a). Fráhvörf eru skilgreind sem þróun líkamlegra eða hugrænna einkenna 

vegna tímabila þar sem neysla var minnkuð eða henni hætt. Rannsóknir á dýrum 

sýna að fráhvörf frá mat geta komið fram líkt og kvíði og skjálfti, en lítið er um 

sannanir á fráhvörfum í mönnum (Gearhardt o.fl., 2009b). Einnig hefur verið sýnt 

fram á vanlíðan (dysphoria) og sterka löngun (craving) hjá einstaklingum sem 

finna fyrir fráhvörfum frá mat (Cocores og Gold, 2009). Þeir einstaklingar sem 

haldnir eru fíkn neyta efnisins í stórum skömmtum og í lengri tíma en áætlað var, 

þó reynt hafi verið að minnka eða hætta neyslu eða hegðun margsinnis án 

árangurs. Þeir sem stunda ofát gera oft misheppnaðar tilraunir til að minnka eða 

hætta neyslu með notkun megrunarkúra sem byrja oft snemma í æsku. Sýnt 

hefur verið fram á að 83% þeirra sem fara í megrun þyngjast aftur innan fimm 

ára, en stjórnleysi gagnvart neyslu matar er hluti af greiningarviðmiðum fyrir 

átkastaröskun sem og fyrir vímuefnafíkn (Gearhardt o.fl., 2009a).  
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Einstaklingar með vímuefnafíkn geta eytt miklum tíma í að afla sér efnisins, neyta 

þess eða jafna sig af áhrifum þess en erfitt er að segja til um hvort þetta 

greiningarviðmið eigi við um ofát þar sem aðgengi að mat er mjög mikið í hinum 

vestræna heimi. Mikill tími fer í það að jafna sig af ofáti vegna tímans sem fer í 

megrunarkúra, að borða megrunarfæði og að hafa áhyggjur af þyngd sinni. Sýnt 

hefur verið fram á að einstaklingar sem haldnir eru átkastaröskun eyða miklum 

tíma í að takast á við tilfinningalegar afleiðingar þess að hafa borðað í óhófi, 

mikið af því fer fram í leyni og veldur mikilli vanlíðan (Gearhardt o.fl., 2009a) og 

sektarkennd (Moreno og Tandon, 2011).  

Greinileg hliðstæða er í viðmiði um notkun á efninu þrátt fyrir endurteknar 

neikvæðar afleiðingar neyslunnar (Moreno og Tandon, 2011). Notkun er því 

haldið áfram þrátt fyrir líkamleg og sálræn vandamál. Tengsl milli neyslu á 

matvælum sem innihalda mikinn fjölda hitaeininga og offitu leiðir af sér fordóma 

gagnvart viðkomandi og getur því haft áhrif á félagslega virkni hans (Gearhardt 

o.fl., 2009a). 

 

Margt er sameiginlegt með átröskunum og vímuefnafíkn og algengt er að 

einstaklingar sem telja sig með matarfíkn uppfylli greiningarviðmið fyrir einhverja 

tegund átröskunar (Cheren ofl, 2009). Bæði vímuefnafíkn og átraskanir er taldar 

vera langtímaraskanir eða sjúkdómar sem erfitt er að meðhöndla og geta verið 

lífshættulegar (CASA, 2003; Wilson, 2010). Bæði vímuefnaröskun og 

átkastaröskun fela í sér áráttu varðandi efnið, það er mat, löngun og 

þráhyggjuhegðun sem einkennist af stjórnleysi (CASA, 2003; Wilson, 2010). Bæði 

átkastaröskun og neysla vímuefna geta breytt skapi viðkomandi, sérstaklega er 

algengt að þeir finni fyrir ró og doða og halda áfram hegðun þrátt fyrir að hún 

hafi neikvæðar afleiðingar (CASA, 2003). Vafasamt er að halda því fram að allir 

þeir sem haldnir eru átkastaröskun séu einnig með fíkn. Sem dæmi er ekki hægt 

að bera saman þá löngun í mat sem þeir með átkastaröskun upplifa og þeir með 

fíkn upplifa. Þó hefur rannsókn sem gerð var á tengslum fíknar og átraskana leitt í 

ljós að rúm 90% kvenna sem voru með átkastaröskun uppfylltu einnig viðmið 

fyrir vímuefnafíkn (Carlisle, Buser og Carlisle, 2012). 
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Rannsóknir hafa sýnt að munur er á milli langana einstaklings í mat og í vímuefni. 

Þrátt fyrir að átraskanir og vímuefnaraskanir hafi sameiginleg einkenni á 

yfirborðinu þá eru þessar raskanir í grunninn ólíkar (Wilson, 2010). 

Samkvæmt einni af þeim rannsóknum sem gerðar voru á matarfíkn með 

notkun Yale kvarðans voru 25% þeirra sem voru með offitu einnig taldir með 

matarfíkn. Rúm 70% þeirra sem voru með offitu voru einnig greindir með 

átkastaröskun og tæp 60% þeirra sem voru bæði með offitu og átkastaröskun 

voru einnig með matarfíkn. Samkvæmt viðtalsrannsókn sem gerð var á 

einstaklingum með átkastaröskun, töldu rúm 90% þeirra sig vera með matarfíkn. 

Þessar niðurstöður styrkja þá tilgátu að tengsl séu milli offitu, átkastaröskunar og 

matarfíknar (Meule, 2011).  

Án viðurkenndrar skilgreiningar á matarfíkn er þó ómögulegt að meta 

áreiðanleika og réttmæti þessa greiningaflokks. Að auki er mikilvægt að skoða 

þróun og sögu meðferða, sem og reynslu af meðferðum við matarfíkn. Ef 

flokknum Vímuefnaraskanir væri breytt í heitið Vímuefnaraskanir og tengdar 

raskanir myndi átkastaröskun passa betur inn í þann flokk. Með þessum 

breytingum myndu rannsóknir á áráttukenndu ofáti aukast og fagaðilar gætu 

beitt þekkingu sinni á fíkn í vinnu með þeim sem stunda ofát með tilliti til 

líkamlegra einkenna matarfíknar (Moreno og Tandon, 2011).  
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4 Rannsóknir og staða þekkingar 

Rannsóknir á sviði matarfíknar hafa að mestu beinst að heilastarfsemi og 

líkamlegum þáttum fíknarinnar (Rogers og Smit, 2000). Engar rannsóknir virðast 

hafa verið gerðar á matarfíkn hér á landi og því verður umfjöllun og túlkun að 

miðast við þær erlendu rannsóknir sem gerðar hafa verið á matarfíkn sem og á 

vímuefnaröskunum, átkastaröskun og offitu þar sem þessi atriði virðast tengjast. 

Í þessum kafla verður fjallað um stöðu rannsókna á sviði matarfíknar og 

niðurstöður rannsókna á tengdum sviðum yfirfærðar á matarfíkn. 

Nýlega hafa komið fram vísbendingar um tengsl milli ofáts og fíknihegðunar 

(Gearhardt o.fl., 2009b). Þó hefur ekki verið sýnt fram á hvernig þessar breytingar 

í neysluhegðun og heilastarfsemi þróast í það að valda ofáti, ofþyngd og offitu hjá 

einstaklingnum (Cocores og Gold, 2009).  

4.1 Rannsóknir á líkamlegum orsökum matarfíknar 

Rannsóknir á starfsemi heilans hafa sýnt fram á sameiginleg einkenni í 

viðbrögðum heilans við fíkniefnum og mjög girnilegum og lystugum (palatable) 

mat. Þessi viðbrögð virðast tengjast sömu efnaferlum í heilanum, þar á meðal 

framleiðslu taugaboðnefnanna serótóníns og dópamíns (CASA, 2003; Gearhardt 

o.fl., 2009b).
 
 

Misnotkun á bæði mat og vímuefnum virkja efnaferli dópamíns í heilanum 

en rannsóknir hafa sýnt fram á að bæði þeir sem þjást af offitu og vímuefnafíkn 

hafi það sem kallast D2 gen sem þýðir að dópamín framleiðsla þeirra er minni en 

hjá öðrum (Barnard, 2003; Gearhardt o.fl., 2009b). Ákveðin efni koma af stað 

dópamín flæði en með tímanum sýna dópamín skynjarar í heilanum minni 

viðbrögð við þessari örvun, líkt og með vímuefni gerist þetta einnig með neyslu 

matar. Endurtekið ofát dregur því með tímanum úr þeirri vellíðan sem dópamín 

veitir og þarf því aukna skammta af vímuefninu eða mat til þess að ná fram sömu 

áhrifum og áður fengust (CASA, 2003; Cheren o.fl, 2009; Gold, Graham, Cocores 

and Nixon, 2009; Von Deneen og Liu, 2011). Því má ætla að fíknin sé áunnin að 

einhverju leyti. 

Þó niðurstöður rannsókna sýni að ákveðnar fæðutegundir geti framkallað 

líkamlega fíkn sanna þær ekki að allir þeir sem stundi ofát séu haldnir þessari 
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fíkn. Hægt er að segja að sumir þeir sem haldnir eru offitu hafi umrætt D2 gen og 

eru því móttækilegir fyrir áhrifum þessara fæðutegunda. Ástæða er því til að telja 

að ekki séu aðeins félagslegir og umhverfisþættir sem orsaki ofát og 

átkastaröskun heldur einnig líkamlegir þættir (Cheren o.fl, 2009). 

Vanvirkni í vinnslu serótóníns í heilanum er tengt fíkn í sykur og hveiti en 

serótónín dregur úr sársauka, stýrir neyslu matar og hefur áhrif á skapferli, kvíða 

og þunglyndi. Neysla einfaldra kolvetna getur lækkað blóðsykur og komið af stað 

losun á seratóníni í heilanum. Ef serótónín nær ákveðnum styrk á það að láta 

viðkomandi einstakling vita að tími sé komin til að hætta að borða. Vegna 

þessarar vanvirkni gerist það ekki og viðkomandi heldur áfram að borða. Þó er 

þörf á að rannsaka áhrif neyslu matar á serótónín frekar (Cheren o.fl 2009). 

Önnur kenning sem komið hefur fram um orsök matarfíknar er að hún gæti 

orsakast af ójafnvægi og stjórnleysi í taugaboðefnum heilans sem stjórna svengd 

og seddumerkjum líkamans (Von Deneen og Liu, 2011). Þegar blóðsykur verður 

of lágur fá einstaklingar oft þá tilfinningu að þeir séu mjög svangir en það er 

kallað fölsk svengd (false hunger) sem verður til þess að borðað er of mikið 

(Cheren o.fl, 2009). 

4.1.1 Rannsóknir á fíkn í unnin matvæli 

Sú tilgáta hefur komið upp að mikið unnin matvæli geti valdið fíkn. Þessi efni hafa 

mörg hver hátt hlutfall sykurs eða kornsýróps með miklu magni af ávaxtasykri 

(high fructose corn syrup) og mikið af unnum kolvetnum líkt og hveiti, fitu, salti 

og koffíni. Talið er að fólk missi stjórn þegar það neytir þessara fíknivekjandi 

fæðutegunda þar sem þau eru samsett úr mörgum ofantalinna efna og afurðin 

því alveg ónáttúruleg (Ifland o.fl., 2009).  

Niðurstöður rannsóknar sem gerð var á saltneyslu meðal rotta gefur í skyn 

að hún gæti átt þátt í vaxandi offitu í nútíma samfélagi, en saltneysla fólks hefur 

aukist mikið undanfarna áratugi. Matur sem inniheldur mikið salt gæti verið 

ávanabindandi þar sem það örvar skynjun á dópamíni í heilanum, en ekki vegna 

þess hve fýsilegur maturinn er. Þá gæti löngun í slíkan mat verið fráhvörf frá 

þessum efnum í heilanum (Cocores og Gold, 2009). 
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Önnur kenning sem tengist neyslu ákveðinna fæðutegunda er sú kenning að 

kolvetni valdi fíkn. Kolvetnafíkn er skilgreind sem yfirþyrmandi löngun til að 

borða mikið magn af kolvetnaríkum mat í þeim tilgangi að minnka depurð, en 

þessi neysla getur leitt til þyngdaraukningar. Líklega er þá átt við neyslu á 

svokölluðum unnum kolvetnum líkt og ýmsu brauðmeti, sætindum og gosi en þó 

er ekki tekið fram hvers konar kolvetni um er að ræða. Rannsókn sem gerð var á 

kolvetnaneyslu kvenna sýndi að þær völdu allar frekar drykk sem innihélt hátt 

hlutfall kolvetna frekar en próteinríkan drykk, en drykkirnir voru taldir jafn 

girnilegir. Tekið er fram að ekki sé hægt að álykta að kolvetnaneysla sé orsök 

offitu. Talið er líklegra að umhverfið skapi tilhneigingu kvennanna til að líka betur 

við drykki með ákveðnum næringarefnum, áferð og bragði (Sping o.fl., 2008). Þó 

lítið sé til af reynsluathugunum á fráhvörfum vegna kolvetnaneyslu, sýndi ein 

rannsókn að einstaklingar sýndu kvíðaeinkenni þegar þeir byrjuðu á 

kolvetnasnauðu mataræði (Gearhardt o.fl., 2009b). 

Sýnt hefur verið fram á tengsl sykraðra drykkja, offitu og sykursýki en 

neysla á unnum kolvetnum líkt og sykruðum drykkjum hefur aukist mikið síðustu 

áratugi (Ifland o.fl., 2009). Sykurneysla er talin vera að aukast og fer hún langt yfir 

næringarþörf einstaklinga, en neysla sykurs er talin ásamt öðrum þáttum eiga 

þátt í offitufaraldri heimsins (Lenoir, Serre, Cantin og Ahmed, 2007).  

Sýnt hefur verið fram á líkindi sykurneyslu og annarri vímuefnaneyslu. 

Rannsókn sem gerð var á sykur- og kókaínneyslu rotta sýndi að rottur völdu 

frekar að neyta sykurs og má því ætla að þær hafi fundið fyrir meiri vellíðan af 

sykurneyslu en kókaín neyslu. Einnig auka rotturnar neyslu sína sem gefur til 

kynna að þol hafi myndast og sýna þær einkenni fráhvarfa líkt og lækkaðan 

líkamshita og breytinga á hegðun (Gearhardt o.fl., 2009a). Mikil sykurneysla er 

talin hafa meiri áhrif á heilann en kókaín. Þó má ekki útiloka þann möguleika að 

þetta misræmi gæti líka endurspeglað mun á nagdýrum og mönnum þar sem 

menn gætu verið móttækilegri fyrir áhrifum kókaíns en nagdýr og sykur hefði því 

ekki eins mikil áhrif og kókaín (Lenoir o.fl., 2007).   

Rannsóknir sýna að þeir sem neyta mikils sykurs hafa galla í serótónín 

framleiðslu og sveiflur á blóðsykri. Flestir þeir sem skilgreina sig með matarfíkn 



  

 18  

 

halda sig frá sykri og einnig hveiti þar sem það breytist í sykur við meltingu. Með 

þessu telur mikill meirihluti þeirra að sú sterka löngun hverfi sem þeir höfðu áður 

(Cheren o.fl, 2009). 

4.1.2 Svengd og löngun 

Svengd hefur í langan tíma verið það sem helst er rannsakað í tengslum við offitu, 

en löngun í mat spáir fyrir því magni sem neytt er. Helsta mótsögnin við þessa 

hugmynd er að vímuefnaneytendur telja sig haldna löngun í efnið þó þeim líði 

ekki vel af notkun þess. Þær fæðutegundir eða matur sem fólk hefur mesta 

löngun í eru oftast þær sem þeim líkar vel við. Þrátt fyrir þetta sýndi rannsókn 

Pelchat (2009) að matur þarf ekki að vera girnilegur til þess að eintaklingur upplifi 

löngun í hann. Það sem virðist skipta meira máli er vani einstaklingsins. Eftir að 

þátttakendur rannsóknarinnar höfðu drukkið bragðlausan og tilbreytingalausan 

drykk í einhvern tíma fundu þeir ennþá fyrir löngun í drykkinn eftir að neyslu 

hans var hætt. Einnig fundu þátttakendur fyrir löngun í annan mat þegar þeir 

neyttu eingöngu drykksins en hann var hannaður til þess að uppfylla allar 

næringarlegar þarfir þeirra. Af þessu má álykta að löngun sé til staðar þó 

líkaminn fái öll þau næringarefni sem hann þarfnast. 

Flest fólk sem er heilbrigt og í kjörþyngd finnur ekki fyrir neikvæðum 

afleiðingum þess að borða ákveðnar fæðutegundir heldur eingöngu vellíðan. Þeir 

sem eru haldnir offitu finna þó líklega fyrir neikvæðu afleiðingum sinna 

matarvenja (Pelchat, 2009). Neysla verður með tímanum ótengd þeirri sælu sem 

henni fylgir og tengist því frekar löngun sem verður til vegna merkja frá 

umhverfinu um efnið. Þetta gæti átt sérstaklega vel við þar sem merki í 

umhverfinu tengd mat eru allt í kring, auðvelt er að nálgast mat og hann mikið 

auglýstur (Gearhardt o.fl., 2009a; Pelchat, 2009).  
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4.2 Mótrök rannsókna 

Margir vísindamenn hika við að nota orðið matarfíkn og er það af mörgum 

ástæðum. Hugtökin sykurfíkn eða fíkn fyrir unnum matvælum eða kolvetnum 

hafa þótt heppilegri og verið notuð af sumum vísindamönnum. Áhersla er lögð á 

hver hegðun fólks er í kringum þau matvæli sem vekja fíkn og tengist neyslu 

þeirra, því talið er að einstaklingurinn hafi val og rökhugsun þrátt fyrir breytingar 

í heilanum. Spurningin sé því frekar hvernig fólk bregst við þessum breytingum 

sem skiptir meira máli en breytingar á efnaferlum heilans (Wolfson og Strejcek, 

e.d).  

Samkvæmt Benton (2010) sýna niðurstöður rannsókna á mönnum og 

dýrum að sykur valdi ekki líkamlegri fíkn sé hans neytt sem hluta af venjulegu 

mataræði. Þó benda rannsóknir á dýrum til þess að það skipti máli hvernig 

matarins er neytt, til dæmis endurtekið og í miklu magni og sú hegðun geti valdið 

fíkn. Önnur mótrök við matarfíkn er sú að þau flóknu tengsl sem einstaklingur á 

við mat sé ekki hægt að einfalda með því að kalla það fíkn þar sem aðrir þættir 

hafi einnig áhrif. Talið er að með því að viðurkenna matarfíkn sé verið að taka frá 

fólki þá sjálfsábyrgð sem það hefur til að hafa stjórn á matarneyslu sinni (LaRue 

Huget, 2011; Rogers og Smit, 2000). Bent er á að þó breytingarnar sem verða í 

heilanum við neyslu sumra fæðutegunda séu líkar þeim sem verða við neyslu 

kókaíns, þá sé hugtakið fíkn of alvarlegt til að lýsa þessum breytingum þar sem 

áhrif af neyslu þeirra hafi fremur lítil áhrif á innri starfsemi líkamans miðað við 

önnur vímuefni (Rogers og Smit, 2000; Wolfson og Strejcek, e.d.). Sömu áhrif 

koma fram þegar einstaklingur verslar eða elskar einhvern (Wolfson og Strejcek, 

e.d.). Telja því sumir að vísindalegar sannanir séu ekki nægilegar til að styðja að 

um raunverulega fíkn sé að ræða (LaRue Huget, 2011). 

Auk rannsókna á heilastarfsemi og líffræðilegum þáttum matarfíknar hefur 

hegðun og líðan dýra verið rannsökuð í tengslum við neyslu matar (Gearhardt 

o.fl., 2009a). Nánar verður farið út í hegðun og líðan einstaklinga með matarfíkn í 

næsta kafla. 
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5 Lífsgæði einstaklinga með matarfíkn 

Skortur er á heildrænu mati á geðröskunum þar sem skilningur á vanda er slitinn 

úr samhengi við umhverfið og andlegi og félagslegi þáttur raskana í 

greiningakerfunum er ekki nógu vel útskýrður, en líklegt er að hluta vandans sé 

þar að finna (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

Offita er eingöngu skilgreind sem aukaþyngd sem getur verið hættuleg 

heilsunni og er hægt að vinna bug á með viljastyrk. Átraskanir eru hins vegar 

skilgreindar sem sálfræðilegar raskanir. Orsök offitu og átraskana er ekki endilega 

líkamleg löngun eða fíkn (Cheren o.fl., 2009). Líklegt er að offita þróist bæði 

vegna erfðaþátta sem og félagslegra og umhverfisþátta og getur því átt sér 

margþættar orsakir (Cheren ofl, 2009; Joranby, Frost Pineda og Gold, 2005; 

Rogers og Smit, 2000). Rannsóknir benda þó til þess að margir einstaklingar með 

offitu og átkastaröskun hegði sér á svipaðan hátt og einstaklingar með fíkn 

(Meule, 2011). Í þessum kafla verður fjallað um æsku, líðan og fordóma út frá 

offitu, fíkn og átröskunum. 

5.1 Skilgreining á lífsgæðum 

Lífsgæði einstaklinga sem telja sig haldna matarfíkn virðast lítið hafa verið 

rannsökuð. Lífsgæði eru skilgreind sem skynjun einstaklings á stöðu sinni í lífinu í 

samhengi við menningu og gildi, og í tengslum við markmið, væntingar, 

siðareglur og áhyggjur. Hugtakið er vítt og undir áhrifum flókins samspils 

líkamlegrar heilsu, andlegs ástands, sjálfstæðis, félagslegra sambanda, 

einstaklingsbundna skoðana og sambands þeirra við umhverfið (WHO, 1997).  

Þó rannsóknir hafi ekki sýnt fram á hversu mikil áhrif matarfíkn hefur á 

líðan eða lífsgæði þá benda sumar þeirra á að vanlíðan sé afleiðing þess að 

einstaklingur á í erfiðleikum með sjálfstjórn og þyngd. Ein af þessum rannsóknum 

sýndi að tæpur helmingur af of þungum einstaklingum myndu fórna ári af lífi sínu 

ef þeir þyrftu ekki að vera með offitu lengur, fjórðungur myndi fórna tækifæri 

sínu til að eignast börn og um 15% þeirra myndu gefa tíu ár af lífi sínu í sama 

tilgangi (Gearhardt o.fl., 2009a). 
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5.2 Lífsálfélagsleg nálgun og vistfræðikenningin 

Mikilvægt er að félagsráðgjafi vinni út frá heildarsýn bæði í vinnu sinni með 

einstaklingum og fjölskyldum og skoði hvar bæði styrkleika og veikleika er að 

finna. Einnig er mikilvægt að félagsráðgjafinn skoði hvar hægt sé að fá stuðning 

við þeim vanda sem tekist er á við og hvaðan vandinn kemur (Hrefna Ólafsdóttir, 

2006; Vigdís Jónsdóttir, 2006).  

Með lífsálfélagslegri nálgun (biopsychosocial approach) er 

skjólstæðingurinn skoðaður í samhengi við umhverfi sitt, reynslu og sérkenni. 

Lífsálfélagsleg nálgun er af mörgum talin betri leið til að ná utan um vanda 

einstaklinga heldur en læknisfræðileg eða líkamleg nálgun þó þessar leiðir eigi 

samleið. Til þess að nota lífsálfélagaslega nálgun þarf viðkomandi að hafa 

þekkingu á sjúkdómum, meðferð sjúkdóma og mögulegum áhrifum þeirra á 

einstaklinga, hópa líkt og fjölskyldur og samfélaga (Brynja Óskarsdóttir, 2006). 

Vistfræðikenning Bronfenbrenner (ecological systems theory) fjallar um 

það hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á líf einstaklingsins. Samkvæmt 

vistfræðikenningunni hafa hin ýmsu kerfi samfélagsins áhrif á samskipti og líðan 

einstaklinga (Berk, 2007). Samfélagið er byggt upp af kerfum í umhverfi 

einstaklings sem ásamt líffræðilegum þáttum móta þroska hans og þróun. 

Samkvæmt Bronfenbrenner er míkró kerfi nánasta umhverfi og aðstandendur 

einstaklingsins, svo sem vinir, fjölskylda og vinnustaður. Sambönd innan míkró 

kerfisins hafa mikil áhrif á hegðun einstaklingsins, en einstaklingar innan þessa 

kerfis hafa mest tengsl sín á milli. Stuðningur þeirra sem standa einstaklingnum 

næst er því mikilvægur til að samskiptin séu jákvæð og mikilvægt er að skoða 

hvaða áhrif þau samskipti hafa (Berk, 2007).  

Mesó kerfið er nærumhverfi einstaklingsins og inniheldur tengsl milli míkró 

kerfa, svo sem tengsl einstaklings við stórfjölskyldu sína, en talið er að góð 

samskipti við stórfjölskyldu og vini veiti vellíðan og stuðning og stuðli að betri 

samskiptum milli einstaklings og annarra. Fyrir fullorðna eru þessar tengingar 

oftast milli heimilis og vinnu. Samskipti í vinnu hafa þá áhrif á samskipti 

einstaklings við börn sín, maka og öfugt. Hægt er að skoða matarvenjur út frá 

þáttum míkró kerfisins þar sem áhersla er lögð á matarval einstaklingsins, svo 
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sem val á milli ávexta eða sætinda (Wansink, 2011). Exó kerfið er utan mesó 

kerfisins en hefur áhrif á það. Velferðar- og trúarstofnanir tilheyra þessu sviði 

(Berk, 2007). Vistfræðikenningar sýna að margir þættir sem hafa áhrif á hreyfingu 

og heilbrigðar matarvenjur fólks eru í exó kerfinu. Þessir þættir eru meðal annars 

aðstæður í viðkomandi hverfi, aðgengi að mat, umhverfi, hegðunarreglur, 

væntingar og stefnur í nærsamélaginu (Economos og Sliwa, 2011). Þetta kerfi 

getur haft ómeðvituð áhrif á neyslu matar án þess að bragð, áferð og gæði 

matarins komi neyslunnni við (Wansink, 2011).  

Makró kerfið er samfélagið í heild sinni og þær stofnanir sem tilheyra því, 

líkt og stjórnsýsla, menning og hefðir (Berk, 2007). Flestir eru ómeðvitaðir um 

hvað hefur á áhrif á magn þess matar sem neytt er. Þegar þetta magn er skoðað 

út frá vistfræðiþáttum í umhverfinu, er hægt að skoða það út frá makró kerfinu 

þar sem athyglinni er meðal annars beint að matvælaframleiðslu og 

auglýsingaherferðum (Wansink, 2011). 

Vistfræðikenningin tekur tillit til allra þátta samfélagsins og á við í vinnu 

félagsráðgjafa bæði með einstaklingum og stærri hópum líkt og fjölskyldum. 

Mikilvægt er fyrir einstaklinga að góð tengsl séu á milli kerfana og þurfa 

félagsráðgjafar að taka tillit til tengslanets þess sem um ræðir hverju sinni 

(Farley, Smith og Boyle, 2006). 

5.3 Líðan 

Mörg þeirra greiningarviðmiða sem eiga við um vímuefnafíkn hafa áhrif á lífsgæði 

viðkomandi einstaklings. Þessi viðmið eru meðal annars endurteknar og 

árangurslausar tilraunir til að minnka eða hætta neyslu, stjórnleysi og 

áframhaldandi neysla á ákveðnum fæðutegundum þrátt fyrir neikvæðar 

afleiðingar þess. Burtséð frá því er mikilvægt að meta á faglegan hátt hvert 

algengi matarfíknar sé og þá vanlíðan sem henni fylgir (Gearhardt o.fl., 2009a). 

Rannsóknir sýna að jafnvel mjög girnilegur matur er ekki fíknivaldandi einn og sér 

heldur skiptir máli hvernig hans er neytt til að hann komi fíkn af stað. Þetta gerir 

vandann enn erfiðari viðureignar og því þarf að þróa nýjar nálganir til að skilja 

það stjórnleysi sem einstaklingar með matarfíkn upplifa (Corwin og Grigson, 

2009).  
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Stjórnleysi á neyslu matar gæti haft meiri áhrif á lífsgæði en magn þess matar 

sem neytt er, þar sem stjórnleysi er oft tengt lágu sjálfsmati, kvíða og óánægju 

einstaklinga með líkama sinn (Rogers og Smit, 2000). Sumir stunda ofát vegna 

kvíða þó þeir finni ekki fyrir hungri (Corwin og Grigson, 2009). Rannsóknir benda 

til þess að áhrif reglulegra átkasta á lífsgæði skipti máli, en stjórnleysi óháð stærð 

mátíðar tengist skorti á lífsgæðum. Þetta á sérstaklega við þegar kemur að 

andlegum þáttum (Rogers og Smit, 2000). Rannsóknir hafa bent á að 

einstaklingar sem haldnir eru matarfíkn séu líklegri til að glíma við lægra 

sjálfstraust, lyndisraskanir, þá sérstaklega þunglyndi og tilfinningalegt ójafnvægi 

(Burmeister, Hinman, Koball, Hoffmann og Carels, 2012). Konur með lítið 

sjálfstraust eru líklegri til að þróa með sér átröskun og er lítið sjálfstraust algengt 

einkenni þeirra sem eru með fíkn eða átraskanir. Niðurstöður rannsókna sýna að 

mikið unninn matur líkt og súkkulaði hafi veruleg áhrif á skap. Fólk virðist neyta 

súkkulaðis í aðstæðum sem það finnur fyrir leiða, spennu, reiði, depurð og 

þreytu, því þó súkkulaði auki sektarkennd og skömm þá losar það um spennu hjá 

viðkomandi (Rogers og Smit, 2000).  

 Streituvaldandi atburðir geta valdið því að annað hvort vímuefnafíkn eða 

átraskanir þróist hjá einstaklingi, sérstaklega hjá þeim sem eiga erfitt með að 

takast á við vandamál. Streita getur truflað eðlilegar matarvenjur og valdið 

aukinni neyslu á fæðutegundum sem hafa hátt innihald fitu, salts og sykurs 

(Wansink, Cheney og Chan, 2003). Einnig eru konur með átraskanir líklegri til að 

reyna að forðast vandamál sín, leita sér aðstoðar og leysa vandamál sín en konur 

sem ekki eru með átraskanir (CASA, 2003). 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var með notkun Yale kvarðans, tengist 

matarfíkn sálrænum erfiðleikum og óheilbrigðum matarvenjum, sérstaklega 

meðal þeirra sem auk matarfíknar eru greindir með átkastaröskun (Burmeister 

o.fl., 2012). Því meiri sem matarfíkn mældist á kvarðanum, því meiri var skömm 

vegna líkama viðkomandi (Burmeister o.fl., 2012). 
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5.4 Félagsleg virkni 

Það að borða er félagsleg athöfn og felur oft í sér samskipti. Þeir sem eru með 

fíkn í vímuefni og þeir sem telja sig með matarfíkn lýsa bæði mikilli löngun í það 

sem veldur þeim fíkn. Þó efnið sé ekki það sama er upplifunin svipuð (Corwin og 

Grigson, 2009). 

Þeir einstaklingar sem telja sig með matarfíkn segjast stunda áhugamál 

sín í minna mæli vegna fíknarinnar. Þeir einangra sig vegna skammar sem gerir 

það að verkum að þeir forðast að borða fyrir framan aðra. Einnig er algengt að 

þeir séu haldnir ofþreytu og telja sig ekki geta séð nægilega vel um börn sín. 

Þetta kemur heim og saman við þær rannsókn sem sýna að þeir einstaklingar 

sem haldnir eru offitu séu minna félagslega virkir. Einnig hafa rannsóknir sýnt 

fram á að þeir eru ólíklegri til að fá örugga atvinnu eða klára menntun sem þeir 

hefja (Ifland o.fl., 2009).  

 Ofþyngd og offita getur orðið þess valdandi að einstaklingar verða 

félagslega óvirkir, því eru minni líkur á að þeir fari á stefnumót eða gangi í 

hjónaband (Gearhardt o.fl., 2009a).  

Komið hefur fram sú tilgáta að mikil kyrrseta sem einkennir þá sem eru í 

ofþyngd, sé afleiðing af síþreytu og syfju vegna ofneyslu matar. Þar af leiðandi 

gæti verið að tengsl milli offitu og sjónvarpsáhorfs sé meðal annars vegna þreytu 

sem einstaklingar í ofþyngd upplifa (Ifland o.fl., 2009). 

Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar eru líklegri til að borða mat sem 

hefur hátt innihald sykurs og fitu í umhverfi þar sem mikið framboð er á slíkum 

matvælum (Von Deneen og Liu, 2011). Félagslegt samhengi skiptir því miklu máli 

þegar einstaklingar ákveða hvað þeir borða. Súkkulaði telst ánægjulegt fyrir flesta 

þar sem það tengist oft jákvæðum minningum úr æsku og veitir huggun. Sé 

neysla ákveðins efnis hins vegar ítrekað í neikvæðu félagslegu samhengi gæti það 

haft öfug áhrif og minnkað neyslu einstaklingsins (Wansink o.fl 2003).  

5.5 Erfðir og æska  

Þó meirihluti rannsókna á matarfíkn beini athygli að fullorðnum einstaklingum 

eru til rannsóknir sem sýna að hluti barna upplifi ofát eða átköst sem fíkn. 

Sambland af bæði erfðum og umhverfi gera það að verkum að börn hafa sömu 
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matarvenjur og hegðun þegar kemur að mat og fjölskylda þeirra (Carlisle o.fl., 

2012).  

5.5.1 Erfðir og fjölskylduvenjur 

Matarvenjur móður á meðgöngu getur haft áhrif á þróun offitu hjá barni hennar 

en sýnt hefur verið fram á að börn byrja snemma að hafa skoðun á því hvað þau 

vilja borða (Gold ofl., 2009). Rannsókn sem gerð var á rottum sýndi að þær sem 

borðuðu unninn og mikið saltaðan mat eignuðust afkvæmi sem leituðu frekar í 

þann mat, en steita eykur neyslu á salti bæði í æsku og á fullorðinsárum. Þessi 

neysla taldi leiða til offitu barna (Cocores og Gold, 2009).   

Sýnt hefur verið fram á að um þriðjungur leikskólabarna með offitu voru 

enn með offitu á fullorðinsárum. Hlutfallið var enn hærra meðal grunnskólabarna 

með offitu en um helmingur þeirra voru einnig með offitu sem fullorðnir. Hætta á 

offitu á fullorðinsárum var því að minnsta kosti tvöfalt meiri hjá börnum sem 

voru með offitu en hjá þeim sem voru það ekki (Serdula o.fl., 1993). Íslensk 

rannsókn sem gerð var á lífsháttum íslenskra barna og unglinga sýndi að ofþyngd 

meðal barna væri að aukast hér á landi en rúm 18% níu ára barna voru í ofþyngd 

og 5,5% þeirra með offitu (Erlingur Jóhannsson, Þórarinn Sveinsson, Sigurbjörn 

Árni Arngrímsson, Brynhildur Briem og Þórólfur Þórlindsson, 2003). 

Fjölskyldumeðlimir hafa tilhneigingu til að hafa allir sömu matarvenjur og 

vera í ofþyngd. Börn undir tíu ára aldri eru tvisvar sinnum líklegri á að vera með 

offitu ef foreldrar þeirra eru með offitu, óháð hvort þeir voru það sjálfir sem börn 

(Carlisle o.fl., 2012). 

Carlisle o.fl. (2012) telja að ofát geti verið hegðun sem börn læra af 

foreldrum sínum. Offita barna er sérstaklega talin tengjast óstöðugum og 

stjórnlausum matarvenjum foreldra þeirra. Talið er að barn sem stöðugt er undir 

pressu frá foreldri um að borða meira eða minna missi tengingu við 

seddutilfinningu sína og borði því yfir sig. 

Óheilbrigð samskipti einstaklinga við foreldra sína er einkennandi bæði 

hjá þeim sem eru með vímuefna- og átraskanir. Í þeim fjölskyldum sem átraskanir 

eru til staðar er í mörgum tilfellum um að ræða ágreining sem erfitt er að leysa, 

erfiðleikar með samskipti, skortur á hlýju og stuðningi og minni tími sem varið er 
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með fjölskyldunni. Þessir þættir auka líkur á fíknivanda og átröskunum innan 

fjölskyldna (CASA, 2003).  

5.5.2 Félagstengsl og áföll 

Rannsóknir sýna að börn sem eiga við ofþyngd eða offitu að stríða eiga erfiðara 

með félagsleg samskipti og eru líklegri til að verða fyrir stríðni eða einelti en þau 

börn sem ekki eru of þung (Janssen, Craig, Boyce og Pickett, 2004; Puhl, 2011). 

Börn í ofþyngd sem verða fyrir stríðni eru allt að þrisvar sinnum líklegri til að sýna 

sjálfskaðandi hegðun og sjálfsvígshugsanir en of þung börn sem ekki er strítt. Þau 

börn eru einnig líklegri til að stunda átköst (Puhl, 2011) .  

Áhrif fitufordóma á lífsgæði barna er sértakt áhyggjuefni en börn með 

offitu búa við lakari líkamlega og sálfélagslega heilsu, sem og verri tilfinningalega 

og félagslega líðan og virkni í skóla (Puhl, 2011). Jafnframt hefur verið sýnt fram á 

að stríðni og einelti gegn of þungum börnum gæti hindrað félagslegan og 

sálrænan þroska þeirra, en þetta á einnig við þegar litið er til langtímaþróunar 

(Janssen o.fl., 2004). 

Sýnt hefur verið fram á að einstaklingar með átraskanir hafa oft orðið fyrir 

áföllum í æsku. Í rannsókn sem gerð var meðal kvenna með átkastaröskun kom 

fram að um 83% þeirra urðu fyrir einhvers konar misnotkun í æsku. Í ljós kom að 

misnotkun meðal einstaklinga með átkastaröskun var tvisvar til þrisvar sinnum 

hærri en hjá fullorðnum konum sem ekki voru með röskunina. Enginn munur 

kom þó fram milli kynja eða þyngdar þátttakenda. Tæp 60% þeirra varð fyrir 

tilfinningalegri misnotkun, um 30% kynferðislegri eða líkamlegri misnotkun, 70% 

tilfinningalegri vanrækslu og tæp 40% líkamlegri vanrækslu sem tengdist því að 

vera neitað um mat. Tilfinningaleg misnotkun meðal þátttakenda tengdist 

líkamsóánægju, þunglyndi og lægra sjálfsáliti (Grilo og Masheb, 2001). 

Kynferðisleg misnotkun virðist tengjast aukinni sálrænni vanlíðan. Þátttakendur 

rannsóknarinnar lögðu sjálfir mat á misnotkunina og algengi kynferðislegrar 

misnotkunar var svipað og aðrar rannsóknir á átkastaröskunum hafa bent á (Grilo 

og Masheb, 2001).  

Talið er að einn fjórði hluti kvenna í Bandaríkjunum myndi ekki eiga í vanda 

með mat hefðu þær ekki verið misnotaðar kynferðislega í æsku, einnig gætu þær 
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verið viljandi að gera sig óaðlaðandi til að koma í veg fyrir frekari misnotkun 

(Grilo og Masheb, 2001). 

Jafnframt virðast vera tengsl milli líkamlegs og andlegs ofbeldis í æsku og 

hærri tíðni offitu á fullorðinsárum. Matur er þá gjarnan notaður til þess að takast 

á við þá streitu sem fylgir óheilbrigðum fjölskyldumynstrum (Carlisle o.fl., 2012). 

Tengsl milli misnotkunar í æsku og andlegrar virkni (psychological function) geta 

verið vegna áhrifa margra þátta líkt og erfða, fjölskylduþátta og félagslegra þátta 

(Grilo og Masheb, 2001). 

5.6 Fordómar og stimplun 

Algengt er að þeir sem eru í ofþyngd finni fyrir stimplun (stigma), en rannsókn 

sem gerð var á stimplun á fólki í ofþyngd sýndi að mismunun vegna þyngdar 

hefur aukist um tæp 70% í Bandaríkjunum síðasta áratug (Puhl og Heuer, 2009). 

Flestar rannsóknir sýna að stimplun hafi slæm áhrif á félagslega hegðun og heilsu 

(Lewis ofl, 2011; Puhl, 2011). Stimplun vegna þyngdar hefur neikvæð áhrif á 

líkamlega heilsu þar sem hún eykur líkur á óheilbrigðum matarvenjum, 

hreyfingarleysi og að minni árangur náist í meðferð einstaklinga við ofþyngd 

(Puhl, 2011).  

Sýnt hefur verið fram á að einstaklingar með offitu hugsa stöðugt um 

mögulegar lausnir á þyngdarvanda sínum og grípa því til öfgakenndra lausna og 

megrunarkúra í þeim tilgangi að verða ekki fyrir neikvæðri stimplun eða 

niðurlægingu vegna ofþyngdar sinnar (Lewis o.fl., 2011). Einstaklingar í ofþyngd 

finna einnig fyrir leiðinlegum athugasemdum og augnaráði fólks. Þeir segja að slík 

óljós merki um stimplun hafi mest áhrif á heilsu þeirra og félagslega velferð 

(Lewis o.fl., 2011). Um 40% einstaklinga með offitu segjast finna fyrir neikvæðri 

framkomu annarra vegna þyngdar sinnar sem hafi neikvæð áhrif á líðan þeirra. 

Ofþyngdin sjálf var þá ekki það sem olli vanlíðan eða streitu heldur framkoman 

sem þau urðu fyrir (Puhl og Heuer, 2009). 

Rannsókn sem gerð var á viðhorfi fólks til offitu sýndi að ef þeir sem voru 

með offitu, voru einnig með átkastaröskun, voru viðhorf annarra gagnvart þeim 

neikvæðari, þeir voru taldir minna aðlagandi og var frekar kennt um þyngd sína 

en þeir sem einungis voru með offitu. Því meira sem þeir afsökuðu átköst sín því 
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meiri stimplun fundu þeir frá öðrum (Bannon, Hunter-Reel, Wilson og Karlin, 

2009). Að auki hafa rannsóknir sýnt að stimplun á fólki í ofþyngd geti haft 

neikvæð áhrif á sjálfsálit og aukið líkur á þunglyndi. Stríðni í æsku er tengt 

þunglyndi meðal kvenna með átkastaröskun. Þetta bendir til þess að ekki 

einungis ofþyngdin hafi áhrif á líðan barns heldur gegnir stríðnin sem börn með 

offitu verða fyrir lykilhlutverki í líðan og þróun þunglyndis meðal þeirra. Jafnframt 

virðist vera tenging milli þátta í umhverfi og þunglyndi, eins og að 

almenningssæti séu ekki nógu stór fyrir einstaklinga með offitu (Puhl og Heuer, 

2009). Þessi mismunun hefur áhrif á atvinnu og heilbrigðisþjónustu vegna þeirra 

staðalímyndar að feitir séu latir, þá skorti sjálfsaga og séu almennt vanhæfari en 

þeir sem grannir eru (Puhl og Heuer, 2009). Grennra fók er líklegra til að tengja 

þessa neikvæðu þætti við fólk í ofþyngd líkt og leti og framtaksleysi (Schwartz, 

Vartanian, Nosek og Brownell, 2006). Þessar staðalímyndir eru látnar viðgangast í 

vestrænu samfélagi sem leiðir meðal annars af sér félagslegt óréttlæti og skort á 

lífsgæðum (Bannon, Hunter-Reel, Wilson og Karlin, 2009; Puhl og Heuer, 2009).  

Samkvæmt könnun sem gerð var í Bandaríkjunum töldu rúm 50% 

svarenda að matarfíkn væri til. Tæp 30 % svarenda töldu að matarfíkn væri 

einungis afsökun fólks fyrir því að stunda ofát og vera í ofþyngd. Ekki var þó um 

vísindalega könnun að ræða og því ekki hægt að færa niðurstöðurnar yfir á 

samfélagið (LaRue Huget, 2011). 

Rannsókn sem gerð var á stimplun og viðhorfi gegn einstaklingum í 

ofþyngd á vinnustöðum leiddi í ljós að þeir urðu oft fyrir áreiti og neikvæðum 

ummælum sem kæmu frá samstarfsfólki þeirra. Einnig var því sagt að ofþyngd 

þeirra kæmi í veg fyrir stöðuhækkun (Lewis o.fl., 2011).  

Nokkuð hefur verið skoðað um stimplun heilbrigðisstarfsfólks á þeim sem 

eru með offitu en ein rannsókn sýndi að yngri og kvenkyns- sálfræðingar bjuggust 

við minni viðleitni hjá þeim sem voru feitir. Önnur rannsókn sýndi engan mun á 

meðferð einstaklinga eftir þyngd þegar kom að meðferð eða hvatingu (Bannon 

o.fl., 2009). Mikilvægt er að fagaðilar sem vinna með þeim sem haldnir eru 

átröskunum eða offitu séu meðvitaðir um sínar eigin tilfinningar og fordóma 

(Weiss, 1989). 
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Sýnt hefur verið fram á að þó þeir sem eru grannir séu líklegri til að vera með 

staðalímyndir um einstaklinga með offitu, þá eru þeir sem eru með offitu einnig 

með staðalímyndir og stimplun gagnvart sér sjálfum og tengja offituvanda sinn 

við leti (Schwartz o.fl., 2006). Fordómar sem þeir hafa fyrir sjálfum sér eru 

tengdir aukinni sálrænni vanlíðan og skort á lífsgæðum (Burmeister o.fl., 2012). 

Rannsókn sem gerð var á átköstum kvenna sýndi að þær konur sem voru sjálfar 

með neikvæðar staðalímyndir um einstaklinga með offitu tóku oftar átköst en 

þær sem ekki voru með þessar staðalímyndir (Puhl og Heuer, 2009). 

Rannsóknum sem beinast að fitufordómum eða stimplun frá mökum, 

fjölskyldu og vinum hefur fjölgað undanfarin ár. Svo virðist sem konur með offitu 

verði fyrir meiri fordómum frá sínu nánasta umhverfi en karlmenn með offitu. 

Fjölskyldumeðlimir og vinir geta einnig verið haldnir fordómum en samkvæmt 

rannsókn Puhl (2011) á reynslu of þungra einstaklinga af fordómum, voru 

fjölskyldumeðlimir þeirra oftast með fordóma eða í um 70% tilfella. Þetta fól í sér 

stríðni, uppnefningar og lítilsvirðandi athugasemdir. Um 60% þeirra töldu vini 

sína og maka vera með mestu fordómana.  

Þessar niðurstöður styðja niðurstöður annarra rannsókna sem sýna að 

einstaklingar með offitu finni fyrir meira álagi á samband sitt við fjölskyldu sína 

og minni stuðning frá þeim, samanborið við einstaklinga í kjörþyngd. Jafnframt 

sýna rannsóknir fram á jákvæða fylgni milli ofþyngdar og einmannaleika (Puhl, 

2011) . 
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6 Meðferðir og úrræði 

Þær aðferðir sem notaðar hafa verið við offitu og áttu að hafa forvarnargildi hafa 

ekki verið nógu árangursríkar þegar til lengri tíma er litið. Sú hvating og áhugi 

sem er til staðar í samfélaginu, auk allra þeirra leiða sem notaðar eru til að 

berjast gegn þróun offitu benda til þess að vandamálið sé ekki vegna skorts á 

hvatningu eða viðleitni (Gearhardt o.fl., 2009b). Rannsóknir sýna að aðeins lítið 

hlutfall þeirra sem fara í hefðbundinn megrunarkúr halda sér í þeirri þyngd sem 

þeir ná í meira en ár (Cheren o.fl., 2009). Fyrir nokkrum áratugum töldu flestir 

fagaðilar sömu meðferðarnálgun henta öllum þeim sem áttu í vanda með mat, en 

ekki aðeins þeim sem voru með átröskun. Þau mótrök komu fram í kjölfarið að 

hluti þessa hóps gæti verið með fíkn í ákveðnar fæðutegundir þar sem 

hefðbundnar nálganir dygðu ekki við þyngdarstjórnun. Í sumum tilfellum var 

þeim nauðsynlegt að fá hjálp frá hóp sem hélt sig frá ákveðnum matvælum líkt og 

12 spora hóp (Cheren ofl, 2009).  

6.1 Meðferðir við offitu og átröskunum 

Tilhneigingin til að einblína aðeins á þyngd einstaklinga án þess að skoða þær 

tilfinningar sem að baki liggja henta ekki öllum (Weiss, 1989), þar sem orsök og 

ástæður ofþyngdar eru mismunandi.  

6.1.1 Samanburður ACORN 

ACORN meðferðarúrræðið gerir grein milli einstaklinga sem ekki eiga í vanda 

með neyslu matar, einstaklinga með átröskun og svo einstaklinga með matarfíkn. 

Hjá ACORN er því talið að misjafnar lausnir henti þessum einstaklingum. Ekki hafa 

allir sem haldnir eru offitu tilfinningaleg vandamál, en sýnt hefur verið fram á að 

aðeins þriðjungur þeirra sem er með offitu glímir við geðrænan vanda og er það 

ekki hærra hlutfall en meðal einstaklinga í kjörþyngd (Weiss, 1989).  
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Tafla 1 Samanburður á ólíkum vanda með neyslu matar 

 

Eðlileg neysla en 
þyngdarvandi 

Átröskun Matarfíkn 

Líkamlegur vandi 
Líkamlegur, sálrænn og 
tilfinningalegur vandi 

Líkamlegur, sálrænn og 
tilfinningalegur vandi 

auk andlegs vanda 

Lausnin er líkamlegs 
eðlis 

Lausnin er sálræn, 
tilfinningaleg  
og líkamleg 

Lausnin er andlegs eðlis, 
líkamleg, sálræn og 

tilfinningaleg 

Viljastyrkur dugar Hófsemi dugar Uppgjöf dugar 

 

Hjá einstaklingum sem hafa eðlilegar matarvenjur en eru í ofþyngd eða með 

offitu felst lausnin í breytingum á hreyfingu, mataræði og lífstíl, ásamt stuðningi 

og matardagskrá (Foushi, Weldon og Werdell, 2007). Í meðferð við offitu er 

venjulega minnkað magn af hitaeiningum, sem gera má með viljastyrknum einum 

að vopni (Cheren ofl, 2009). Hjá einstaklingum með átröskun felst lausnin í því að 

öðlast færni til að takast á við tilfinningar og líðan án þess að stunda svelt, 

lotuofát eða losa sig við mat. Einnig er mikilvægt fyrir þessa einstaklinga að vinna 

úr áföllum og óraunhæfum hugsunum. Líkamleg lausn er hins vegar ekki nóg 

þegar um matarfíkn er að ræða. Ekki dugar blanda af líkamlegri, sálrænni og 

tilfinningalegri nálgun heldur þarf einnig að vinna með andlegu (spiritual) hlið 

fíknarinnar (Foushi o.fl., 2007). Líkamleg löngun þeirra sem eru með matarfíkn 

hverfur ekki nema með fráhaldi frá vissum fæðutegundum og því halda þeir 

yfirleitt ekki þyngdartapi sínu lengi (Cheren o.fl., 2009). 

Samkvæmt ACORN er um talsverðan mun að ræða þegar kemur að 

meðferð við átröskunum og matarfíkn. Í meðferð við matarfíkn er gert ráð fyrir 

að vandamálið sé maturinn þangað til annað kemur í ljós en ekki er gert ráð fyrir 

því þegar um átröskun er að ræða. Þeir fagaðilar sem vinna með einstaklingum 

með átröskun hafa venjulega fengið sérstaka þjálfun á því sviði. Í þeim úrræðum 

sem eru í boði fyrir einstaklinga með matarfíkn eru það yfirleitt einstaklingar sem 

sjálfir eru með matarfíkn sem leiða aðra áfram með þekkingu sinni og reynslu. 

Enn annar munur í þessu samhengi er að í vinnu með einstaklingum með 
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átraskanir er gert ráð fyrir að meðferð og stuðningur sé tímabundinn, þangað til 

einstaklingurinn sjálfur hefur þróað hæfni til að takast á við óraunhæfar hugsanir 

og tilfinningar sem ekki hefur verið unnið úr. Þegar um matarfíkn er að ræða er 

gert ráð fyrir fráhaldi og vinnu með fíknina það sem eftir er lífsins (Foushi o.fl., 

2007). 

Talið er betra að meðhöndla matarfíkn með því að gera mataráætlun þar 

sem þau matvæli sem orsaka átköst er sleppt, en auk þess er lögð áhersla á 

jafnvægi varðandi næringu. Eftir að þetta hefur verið gert er hægt að minnka 

fjölda hitaeininga til að þyngdartap eigi sér stað (Cheren ofl, 2009). Mataráætlun 

sem tekur einungis út ákveðnar fæðutegundir eða mat er einungis megrun og 

þarf því þegar til lengri tíma er litið að takast á við allar hliðar fíknarinnar. 

Stuðningur er mikilvægur sem og að afneitun verður að hætta. Einnig þarf að 

takast á við undirliggjandi átröskun ef hún er til staðar, en algengt er að 

einstaklingar með matarfíkn séu einnig með átröskun og eru greindir með hana 

(Cheren ofl, 2009).  

6.1.2 Hugræn atferlismeðferð 

Sumir þurfa að borða til að uppfylla tilfinningalegar þarfir og þær stjórna lífi 

þeirra hvort sem það er meðvitað eða ekki. Því er mikilvægt að skoða og leysa úr 

tilfinningalegum vanda þessara einstaklinga (Weiss, 1989). Ekki virðast vera til 

heimildir um notkun hugrænnar atferlismeðferðar í meðferð með einstaklingum 

með matarfíkn, en hún er sú meðferð sem mest hefur verið rannsökuð í 

tengslum við vímuefnafíkn (Magill og Ray, 2009). Hugræn atferlismeðferð eða 

HAM er samsett úr atferlismeðferð og hugrænni meðferð. Áhersla er lögð á að 

nota gagnreyndar (evidence based) aðferðir við notkun á meðferðinni 

(Westbrook Kennerley og Kirk, 2007). Félagsráðgjafar hafa góða reynslu af því að 

nota hugræna atferlismeðferð, til dæmis við kvíða, þunglyndi og vímuefnavanda. 

Meðferðin hefur einnig reynst vel í hópavinnu með einstaklingum með átröskun 

(Turner, 2011). Meðferðin byggist á því að hugsanir hafi áhrif á hegðun og líðan 

fólks og öfugt (Westbrook o.fl, 2007). Litið er svo á að hugsanir einstaklinga sem 

þjást af geðrænum kvillum séu ekki ólíkar vanda og hugsunum þeirra sem eru 

heilbrigðir (Westbrook o.fl., 2007). Þegar félagsrágðjafar notast við hugræna 
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atferlismeðferð er mikilvægt að hann og skjólstæðingur hans byggi upp jákvætt 

samband. Næst meta félagsráðgjafar vandann með atferlismati (behavioral 

assessment) þar sem markmiðið er að skilgreina vandann og gera áætlun sem 

stuðlar að bættri líðan og hegðun skjólstæðingsins (Turner, 2011).  

Gengið er út frá því að einstaklingur með fíknivanda hafi ekki jafn góð 

bjargráð og einstaklingar sem ekki eru með fíkn. Hann á erfiðara með að takast á 

við erfiðar aðstæður og leitar því í ákveðin efni til að létta sér lífið. Samkvæmt 

hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar dregur þessi hegðun úr sjálfsöryggi 

einstaklingsins þar sem hann þarf á efnunum að halda til þess að geta tekist á við 

erfiðleika (Longabaugh o.fl., 2005). Vandinn heldur svo áfram að vera til staðar 

vegna samspils umhverfis, hugsunar, hegðunar, tilfinninga og líkamlegra 

einkenna einstaklingsins (Westbrook o.fl., 2007).  

Þegar tekist er á við fíkn með hugrænni atferlismeðferð er reynt að finna 

út hvað það er sem kveikir fíkn og veldur falli. Einnig eru kenndar aðferðir sem 

þjálfa fólk í að hafna vímuefninu og þjálfa bjargráð sín (coping skills) (Magill og 

Ray, 2009). Rannsóknir sýna að hugræn atferlismeðferð er árangursrík í meðferð 

við áfengisfíkn og er þjálfun bjargráða meðal þeirra inngripa sem mest hafa verið 

rannsökuð á sviði fíknimeðferða (Magill og Ray, 2009). Hafa skal í huga að þó 

hugræn atferlismeðferð sýni árangur meðal einstaklinga með áfengisfíkn, hættir 

stór hluti þeirra í meðferð eftir nokkra mánuði (Vedel, Emmelkamp og Schippers, 

2008).  

Atferlismeðferð er talin koma að gagni þegar unnið er með þá sem eru í 

ofþyngd en er talin henta best þeim sem ekki eru í mikilli ofþyngd (Weiss, 1989). 

Algengast er að notast sé við hugræna atferlismeðferð við átröskunum en sú 

líkamlega löngun sem talin er fylgja matarfíkn getur orðið sterkari en jafnvel 

viljastyrkur og rökhugsun samanlagt. Sumir virðast ná sér á strik með hugrænni 

atferlismeðferð en þeir sem eru líkamlega háðir mat upplifa ekki varanlega lausn 

nema einnig sé unnið með fíkn þeirra (Cheren ofl, 2009). Þegar um bæði 

átröskun og matarfíkn er að ræða er talið árangursríkara að byrja á líkamlegu 

fráhaldi frá þeim mat sem vekur fíkn hjá viðkomandi og stuðning til þess að hægt 

sé að vinna með andlega og sálfræðilega þáttinn (Cheren ofl, 2009). 
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Þegar viss tími er liðinn fer félagsráðgjafinn yfir það með skjólstæðingnum hversu 

vel hefur gengið að ná tilsettum markmiðum (Turner, 2011). Meðferðin er talin 

henta vel þegar hugað er að langtíma árangri og er þess vegna oft notuð við 

eftirmeðferð einstaklinga (Magill og Ray, 2009). Eftirfylgni félagsráðgjafans er því 

mikilvæg til að fylgjast með hversu vel skjólstæðingur hefur náð að viðhalda 

árangri meðferðarinnar (Turner, 2011). Þrátt fyrir vinsældir meðferðarinnar 

meðal félagsráðgjafa er hún ekki alltaf talin viðeigandi þar sem markmið hennar 

er að breyta hegðun fólks. Margir telja að það sé ekki eitthvað sem 

félagsráðgjafar eiga að leitast eftir að gera (Thomson, 2010). 

Notast er við hugræna atferlismeðferð í átröskunarteymi Landspítalans. Í 

meðferðinni þar er lögð áhersla á framtíð og nútíð og samvinnu milli 

skjólstæðings og meðferðaraðila (Landspítali, e.d.a). Hugræn atferlismeðferð er 

talin áhrifaríkasta meðferðin við átkastaröskun (Cassin, Von Ranson, Heng, Bra, 

og Wojtowicz, 2008) og er hún bæði notuð sem einstaklings- og hópmeðferð 

(Ásrún Eva Harðardóttir og Þórdís Rúnarsdóttir, 2007). Í átröskunarteyminu er 

starfandi félagsráðgjafi sem er hluti af þverfaglegu teymi Landspítalans 

(Landspítali, e.d.b). Félagsráðgjafar Landspítalans notast við sálfélagslega nálgun 

og skoða því einstaklinginn út frá fjölskylduaðstæðum og hlutverkum og notast 

við viðtalsmeðferð í vinnu með félagsleg og geðræn vandamál (Landspítali, e.d.c). 

Offitu- og næringarteymið á Reykjalundi býður upp á atferlismótandi 

meðferð fyrir þá sem eru með offitu. Í teyminu starfar félagsráðgjafi, en meðal 

markmiða teymisins er að aðstoða einstaklinga við að skipuleggja og bæta 

lífshætti sína og fæðuvenjur. Meðferðin tekur meðal annars á fæðuvali og 

hreyfingu einstaklingsins þar sem unnið er með líkamlega, andlega og félagslega 

þætti vandans (Reykjalundur, e.d.a). 

Algengt er að offita, átraskanir og matarfíkn séu öll til staðar hjá 

einstaklingi, en þó margir geti tapað þyngd og viðhaldið henni með tímabundinni 

megrun þá sýna rannsóknir að innri streita sé alvarlegt vandamál tengt offitu 

(Meule, 2011). Talið er að meðal þeirra sem leita sér aðstoðar vegna matarfíknar 

séu fjórir af fimm einnig með offitu og átröskun (Cheren ofl, 2009). Það má því 

ætla að hluta fólks sem er með offitu sé ekki hægt að hjálpa með einungis 
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breyttu mataræði og hreyfingu. Talið er að offita geti átt sér margar mismunandi 

orsakir og því koma margar aðferðir til greina, en hjáveituaðgerð virðist vera 

áhrifaríkasta meðferðin við offitu í dag. Mikil fjölgun hefur orðið á þeim 

síðastliðin ár (Gold, o.fl., 2009). Í vinnu með offituvanda er mikilvægt að fagaðili 

líkt og félagsráðgjafi vinni ekki einungis með þyngd einstaklingsins heldur með 

hvað býr að baki þyngdinni, líkt og hver líkamsímynd einstaklingsins sé og hvaðan 

svengd hans kemur. Möguleiki er þá á að vísa einstaklingi þangað sem tekist er á 

við einkenni tilfinningalegra vandamála á meðan annar fagaðili vinnur með orsök 

vandans (Weiss, 1989).  

6.2 Tiltæk úrræði við matarfíkn 

Matarfíkn er samkvæmt alþjóðlegum flokkunarkerfum ekki viðurkennd sem 

röskun eða sjúkdómur eins og áður hefur komið fram. Þó er vitund um þessa 

tegund fíknar að aukast í heiminum öllum. Bandaríkin virðast vera þar fremst í 

flokki en þar hefur orðið til fjöldi meðferða og samtaka sem ætluð eru 

einstaklingum með matarfíkn. Á Íslandi er aðeins vitað um eitt úrræði þar sem 

fagfólk starfar með þessum einstaklingum. Ekki hafa fundist upplýsingar um það 

hvort aðrir fagaðilar á Íslandi líkt og félagsráðgjafar vinni með hugtakið matarfíkn 

í sínu starfi. Í þessum kafla verður fjallað um meðferðarúrræði hér á landi og 

erlendis og þau 12 spora samtök sem í boði eru. 

6.2.1 Úrræði á Íslandi 

MFM miðstöðin var stofnuð árið 2006 en MFM stendur fyrir Meðferða og 

fræðslumiðstöð vegna matarfíknar og átraskana. Miðstöðin er einkarekin og 

býður upp á einstaklingsmiðaða meðferð við matarfíkn og átröskunum. Þar starfa 

tveir fíkniráðgjafar, tveir matarfíkniráðgjafar og næringarfræðingur (MFM 

miðstöðin, e.d.a). 

Hugmyndafræði þjónustunnar er sú að veita skjólstæðingum og 

fjölskyldum þeirra fræðslu, stuðning, ráðgjöf og einstaklingsmiðaða meðferð við 

offitu, átröskunum og matarfíkn. Meðferð þeirra er meðal annars byggð á 

kenningum ACORN meðferðarúrræðisins í Bandaríkjunum en ACORN er 

samstarfsaðili MFM miðstöðvarinnar. Í greiningunni er gengið út frá því að hægt 
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sé að vera með þrjá mismunandi sjúkdóma, offitu, átraskanir og matarfíkn. 

Skjólstæðingar miðstöðvarinnar geta verið haldnir allt frá einum til allra þessara 

sjúkdóma (Esther Helga Guðmundsdóttir, 2009). 

6.2.2 Erlend úrræði 

Í Bandaríkjunum er starfandi fjöldi meðferðarstöðva, sem hjálpa fólki bæði með 

átraskanir og fíkn. Sumar þeirra aðstoða fólk með átraskanir og ofát og nefna 

matarfíkn á heimasíðum sínum, en fáar meðferðarmiðstöðvar virðast vinna með 

matarfíkn út frá fíknikenningum. Í Bandaríkjunum er starfandi stofnunin FAI 

(Food Addiction Institute) sem er stofnun fyrir einstaklinga með matarfíkn og 

fagfólk sem vinnur með þeim. FAI bjó til alþjóðlegt þriggja ára nám fyrir fagaðila 

sem starfa með þeim sem eiga við matarfíkn og átraskanir að stríða, en það 

virðist vera eina námið í heiminum sem hannað er fyrir meðferð með 

einstaklinga með matarfíkn (Food Addiction Institute [FAI], e.d.a; MFM 

miðstöðin, e.d.b). 

ACORN er meðferðarúrræði við átröskunum og matarfíkn sem býður upp á 

faglega þjónustu gegn gjaldi í Bandaríkjunum, Kanada og á Íslandi. MFM 

miðstöðin hér á landi byggir á hugmyndafræði ACORN meðferðarinnar eins og 

áður kom fram. Allir sem þar starfa eru með átröskun eða matarfíkn sjálfir en eru 

í bata. ACORN heldur námskeið og vinnubúðir í Bandaríkjunum til að hjálpa þeim 

sem haldnir eru matarfíkn. Meðferðin byggir á 12 sporum en eru þó ekki tengd 

12 spora samtökum. Hugmyndafræði ACORN byggir á því að matarfíkn sé 

raunverulegt fyrirbæri og notar fíknikenningar í meðferð sinni þar sem unnið er 

að því að minnka afneitun og viðhalda fráhaldi, svo einstaklingar geti betur nýtt 

sér þau 12 spora samtök sem í boði eru (Foushi o.fl., 2007). Í Bandaríkjunum er 

boðið uppá fjölmörg önnur úrræði sem ætluð eru fólki sem glíma við ofát og 

vanda tengdum neyslu matar. Ekki verður farið nánar í þau meðferðarúrræði hér. 

6.2.3 12 spora samtök 

Líklegt er að um allan heim starfi fjölmörg 12 spora samtök líkt og OA og GSA en 

þó eru engar heimildir sem sanna það. FAA (Food Addicts Anonymous) eru 

alþjóðleg samtök eingöngu ætluð einstaklingum sem telja sig haldna matarfíkn. 
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Eru það því sérhæfðari samtök en þau sem starfa hér á landi (Food Addicts 

Anonymous, e.d; Werdell, 2009). GSA og OA samtökin eru byggð á grunni 12 

reynsluspora og 12 erfðavenja. Fundir eru haldnir líkt og hjá öðrum 12 spora 

samtökum þar sem meðlimir deila reynslu sinni og ráðum og hafa trúnaðarmann 

(sponsor) sér til stuðnings (Greysheeters Anonymous, e.d; GSA, e.d.b.). 

Samtökin eiga það sameiginlegt að vera nafnlaus og óháð hvers kyns 

félagasamtökum, stofnunum eða trúarbrögðum (OA, e.d.a). Meginmarkmið 

meðlima þeirra er að halda sig frá því sem veldur þeim fíkn og hjálpa öðrum að 

gera hið sama. Tekið er fram að samtökin veiti ekki megrunaráætlun til meðlima 

sinna heldur þjóni þeim tilgangi að vera leiðarvísir að breyttum lífsstíl. Þau eru öll 

samtök áhugfólks en eiga hvorki að koma í stað faglegar heilbrigðisþjónustu né 

meðferðar og er því ekki boðið uppá ráðgjöf, meðferð eða innlögn (Overeaters 

anonymous, e.d.a). Reynslusporin ásamt erfðavenjum eru notuð til að leiða fólk 

til sjálfsþekkingar og stuðla að bata. Lestur og önnur verkfæri sem notuð eru gefa 

meðlimum styrk til að takast á við matarfíkn, innsæi í fíknina og von um lausn. 

(OA, e.d.a). Þegar farið er í gegnum reynslusporin 12 þarf einstaklingurinn að 

viðurkenna vanmátt sinn gagnvart mat og gera mataráætlun (Jim, 1994; OA, 

e.d.a; Overeaters Anonymous. e.d.b). 

Sífelld aukning er í notkun fagaðila á 12 spora samtökum sem viðbót við 

hefðbundna meðferð við fíknisjúkdómum. Vinsældir 12 spora samtakanna gætu 

að hluta til stafað af því að margt fagfólk hvetur skjólstæðinga sína til að leita sér 

hjálpar 12 spora samtaka samhliða meðferð og einnig eftir að meðferð er lokið 

(Fiorentine og Hillhouse, 2000; Moos og Timko, 2008).  

Hægt er að finna ýmislegt sameiginlegt með því starfi sem unnið er í 12 

spora samtökum og á meðferðarstofnunum fyrir einstaklinga með fíkn. Markmið 

samtakana er að beina athygli að afneitun og mótþróa einstaklingsins við 

breytingum. Bæði úrræðin hjálpa einstaklingnum við að taka ábyrgð á sjálfum sér 

og minnka sektarkennd hans, einnig leggja þau áherslu á félagslegan stuðning. 

Munurinn á hefðbundinni meðferð við fíknivanda og vinnu í 12 spora samtökum 

virðist vera sá að meðferð varir í nokkrar vikur eða mánuði, en samtökin leggja 

áherslu á þátttöku út lífið. Einnig vinna fagaðilar oftast við meðferð þar sem veitt 
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er ráðgjöf en samtökin hvetja til sjálfshjálpar þátttakendanna sjálfra. Þeir sem 

leita sér hjálpar hjá meðferðarstofnunum fá mögulega þar þjónustu sem þeir 

þurfa á að halda og ekki er hægt að fá innan 12 spora samtakana. 

Rannsókn sem gerð var á þátttöku einstaklinga með fíknivanda í 12 spora 

samtökum sýndi að meiri líkur eru á að einstaklingurinn endist í fráhaldi ef hann 

tekur þátt í samtökum samhliða hefðbundinni meðferð, en ef einstaklingur er 

einungis í meðferð eða í 12 spora samtökum (Fiorentine og Hillhouse, 2000; 

Moos og Timko, 2008).  

Þátttaka í samtökunum virðist geta lækkað kostnað heilbrigðiskerfisins en 

þar er veittur áframhaldandi stuðningur, farvegur fyrir markmið og skipulag, 

návist jákvæðra fyrirmynda sem einnig eru í fráhaldi og aðstæður þar sem 

einstaklingar geta tjáð tilfinningar sínar í öruggu umhverfi (Moos og Timko, 

2008).  
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7 Aðferð og framkvæmd 

Markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn í reynslu og lífsgæði einstaklinga sem 

telja sig haldna matarfíkn. Það er gert með því að spyrja einstaklinga um þeirra 

reynslu af fíkninni og lífsgæði þeirra.  

 

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi:  

 Hver eru lífsgæði og reynsla einstaklinga með matarfíkn?  

 Hvert er mat þeirra á mögulegum áhrifaþáttum og orsökum matarfíknar 

 Hver er reynsla þeirra og mat á úrræðum og þjónustu fyrir einstaklinga 

með matarfíkn? 

 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferð og framkvæmd rannsóknarinnar. Fjallað 

er um öflun, úrvinnslu gagna og gæði rannsóknarinnar. Einnig verður gert grein 

fyrir siðferðislegum álitamálum, tilskyldum leyfum og tilkynningum sem og 

þátttakendum. 

7.1 Aðferð 

Í þessari rannsókn verður notast við eigindlega rannsóknaraðferð með aðleiðslu. 

Með aðleiðslu er unnið út frá opnum rannsóknarspurningum og byrjað er á því 

að skoða þann félagslega heim sem um ræðir, síðan er gögnum safnað, leitað er 

að einkennum og flokkar eru búnir til. Kenning er svo þróuð í samræmi við þær 

upplýsingar sem fengust með þessum aðferðum (Esterberg, 2002). Rannsakandi 

taldi að best væri að skoða reynslu og lífsgæði einstaklinga með matarfíkn með 

eigindlegum viðtölum þar sem hann getur með þeim hætti öðlast dýpri skilning á 

efninu og upplifunum þátttakenda. 

Í eigindlegum rannsóknum er gengið út frá því að túlkun á 

raunveruleikanum breytist sífellt og að þekking þróist með samskiptum fólks sem 

sameiginlegur skilningur (Helga Jónsdóttir, 2003). Því er gengið út frá því að 

veruleikinn sé félagslega mótaður. Félagsleg ferli eru skoðuð í réttu samhengi og 

með því markmiði að skilja tilgang félagslegra atburða (Esterberg, 2002). Í 

eigindlegri nálgun setur rannsakandinn sig inn í hugarheim og umhverfi 

viðmælanda. Hann reynir að skilja upplifun viðmælanda á veruleikanum, sem 
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sagt að skoða reynslu og upplifun fólks. Þetta er gert til dæmis með 

vettvangsathugunum og opnum viðtölum þar sem úrtakið er lítið (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Styrkleikar þess að nota eigindlegar rannsóknaraðferðir og 

viðtöl eru þeir að möguleiki er á að ná djúpum skilningi á því efni sem spurt er 

um. Helsta takmörkun þess að nota eigindlega aðferð er meðal annars að hún er 

tímafrek og erfiðleikar við að draga saman gögnin geta komið upp (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). 

Markmiðin með eigindlegum rannsóknum eru meðal annars þau að 

uppgötva kenningar, kynna sjónarhorn jaðarhópa eða minnihlutahópa og að 

túlka menningarlega eða sögulega mikilvæg fyrirbæri (Neuman, 2005). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir henta vel þegar reynt er að skilja hluti og finna 

merkingu þeirra. Einnig henta þær þegar kafa á dýpra í málin en tölulegar 

staðreyndir gera. Rannsóknargögn sem notast er við eru lýsandi (descriptive) þar 

sem þau byggja á því sem þátttakendur segja og lýsa þeirra veruleika (Esterberg, 

2002). Einnig eru rannsóknargögnin byggð á könnunarsniði (explanatory) en 

könnunarrannsóknir hafa þann megintilgang að skoða viðfangsefni sem lítið 

hefur verið rannsakað í þeim tilgangi að öðlast vitneskju um efnið svo hægt sé að 

hanna og framkvæma aðrar viðameiri rannsóknir (Esterberg, 2002). Notast 

verður við könnunarsnið þar sem ekki hefur áður verið gerð íslensk rannsókn á 

matarfíkn og félagslegar hliðar matarfíknar hafa ekki verið nægilega rannsakaðar 

á þennan hátt og efnið því nálgast með tilliti til þess. Rannsóknarsniðið er 

sveigjanlegt og getur breyst með tímanum. Oftast eru notuð opin viðtöl þar sem 

áhersla er lögð á traust, jafnræði og náin tengsl, en þó er ákveðinni fjarlægð 

haldið frá þátttakanda í rannsókninni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

7.2 Val á aðferð 

Rannsóknaraðferð þarf að velja með nálgun rannsóknarhóps og rannsóknar- 

spurningar í huga (Esterberg, 2002; Neuman, 2003). Lagt var upp með að nota 

eigindlega aðferð þar sem rannsakandi leitaðist eftir að kanna reynslu og lífsgæði 

fólks með matarfíkn, ásamt því að fá innsýn í þeirra upplifun.  

Ekki virðist mikið hafa verið skrifað um matarfíkn á Íslandi og svo virðist 

sem engar fræðigreinar hafi verið birtar um efnið á íslensku. Eitthvað hefur verið 
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fjallað um efnið í fjölmiðlum og greinum frá þeim sem láta sig matarfíkn varða, 

þær eru þó ekki ritrýndar. Erlendar fræðigreinar fjalla að mestu um líffræðilegar 

orsakir matarfíknar og lítið hefur verið skrifað um félagsleg áhrif þessarar 

tegundar af fíkn. Vegna þessa telur rannsakandi að eigindlegar rannsóknir geti 

nýst vel í þeim tilgangi að efla þekkingargrunn um matarfíkn og fá innsýn í líf 

þeirra sem telja sig þjást af fíkninni. 

Þessi rannsókn var byggð á viðtölum, en með þeim hætti fer gagnaöflun 

fram með beinum orðaskiptum viðmælenda og rannsakenda (Helga Jónsdóttir, 

2003). Gagnaöflun með viðtölum hentar vel þegar ekki er vitað fyrirfram hvaða 

þemu eða upplýsingar munu koma í ljós. Einnig henta þau vel þegar rannsakandi 

reynir að ná dýpri skilning á reynslu, upplifunum, tilfinningum, skoðunum og 

bakgrunni þátttakenda (Esterberg, 2002; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Rannsóknin byggir á hálfstöðluðum (semistructured interviews) 

eigindlegum viðtölum þar sem rannsakandi styðst við viðtalsvísi. Með viðtalsvísi 

verður viðtalið markvissara (Esterberg, 2002; Neuman, 2003) en hann var 

hannaður í samráði við leiðbeinanda rannsóknarinnar. Markmið hálfstaðlaðra 

viðtala er að öðlast skilning og þekkingu á upplifun viðmælanda á fyrirfram 

ákveðnum félagslegum fyrirbærum (Kvale, 2007). Hálfstöðluð viðtöl eru mun 

sveigjanlegri í framkvæmd en stöðluð viðtöl og eiga að líkjast sem mest venjulegu 

samtali. Viðmælandanum er gefið mikið rými til þess að tjá skoðanir með sínum 

eigin orðum og umræðuefnið er skoðað á mjög svo opinskáan hátt. Viðtalsvísir er 

samansettur af opnum spurningum, með því getur hver spurning svarað mörgum 

undirspurningum og er viðmælanda gefinn kostur á að móta uppbyggingu 

viðtalsins. Rannsakandinn þarf því að hlusta vandlega á þau svör sem 

viðmælandinn gefur (Esterberg, 2002; Neuman, 2003). Opnar spurningar eru 

taldar gagnlegar þegar efnið sem rannsaka á er lítið þekkt. Einnig eru þær 

gagnlegar þegar ekki er um félagslega viðurkennda hegðun að ræða og geta veitt 

mikla dýpt í reynslu þess einstaklings sem rætt er við (Helga Jónsdóttir, 2003).  

7.3 Úrtaksaðferð 

Notast var við úrtak sem hentaði vel rannsóknaraðferðum eigindlegra rannsókna. 

Þátttakendur voru valdnir með svokölluðu markmiðsúrtaki (Purposive sampling). 
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Val á þátttakendum fer þá eftir markmiði rannsóknarinnar og ákveðinn tilgangur 

er með valinu (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, Neuman, 2006). 

Markmiðsúrtak hentar vel þegar rannsaka á sérstakan hóp. Það er valið í þeim 

tilgangi að gefa rannsakanda ákveðið sjónarhorn eða nálgun á vandamál, reynslu, 

innsýn eða ástandi sem rannsakandi ætlar að varpa ljósi á eða útskýra (Newman, 

2006; Yeigdis og Weinbeck, 2009). Niðurstöður rannsóknarinnar endurspegla 

aðeins skoðun viðmælanda og því er ekki hægt að alhæfa út frá þeim (Esterberg, 

2002). Notast var við markmiðsúrtak þar sem ákveðnir þættir urðu að vera til 

staðar hjá viðmælendunum til þess að rannsóknin hefði tilætlaðan tilgang. 

Aldursbil þátttakenda var nokkuð mikið en með því fæst sem mestur 

margbreytileiki upplifana og skoðana (Kvale og Brinkman, 2009).  

7.4 Gagnaöflun 

Framkvæmd rannsóknarinnar hófst í október 2012 og lauk í nóvember sama ár. 

Undirbúningur fyrir rannsóknina hófst í maí 2012 við gerð rannsóknaráætlunar. 

Umsókn um leyfi Vísindasiðanefndar (nr. 12-157) var unnin í lok ágúst og unnið 

var að viðtalsvísi samhliða því. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar í 

september (nr. S5886/2012).  

Gagnaöflun stóð yfir frá lokum september til loka október. Leitast var eftir 

að hafa þátttakendur á aldrinum 20-35 ára og að hafa jafnt kynjahlutfall, en 

einungis konur höfðu samband við rannsakanda og voru þær á aldrinum 27 til 56 

ára. Eftir að kynningarbréf (sjá fylgiskjal 1) var sent út fengust jákvæð svör frá tíu 

konum en tvær þeirra hættu síðar við þátttöku. Þátttakendur skrifuðu undir 

samþykkisyfirlýsingu áður en viðtal hófst (sjá fylgiskjal 2).  

7.5 Skráning og úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru hljóðrituð með stafrænu upptökutæki með samþykki viðmælenda 

og síðan afrituð orð fyrir orð. Stuttu eftir að lokið var við að taka viðtölin voru 

þau afrituð og þeim eytt af afritun lokinni. Með þessum hætti voru mestar líkur á 

að rannsakandinn mundi eftir viðtalinu og tæki tillit til annarra þátta, svo sem 

upplýsinga sem ekki komu fram á upptökutækinu eða líkamlegar tjáningar 

viðmælanda (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Nöfnum viðmælenda var breytt um 
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leið og viðtölin voru afrituð til að tryggja nafnleynd þátttakenda í rannsókninni. 

Rannsóknargögn voru varðveitt á öruggum stað í læstri hirslu og tölvu sem varin 

var með aðgangsorði. 

Greining gagna fór fram í öllu ferlinu þar sem samanburður var stöðugur og 

þemu voru greind byggð á aðleiðslu (Neuman, 2005; Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). Notast var við orðræðugreiningu á viðtölunum þar sem reynt var að gera 

merkingu og mótsögnum skil (Kvale og Brinkmann, 2009). Notuð var opin kóðun 

til þess að koma augu á þemu í gögnunum. Markviss kóðun var svo notuð að 

lokinni opinni kóðun en þá var markvisst leitað að sömu þemum í gögnunum 

(Esterberg, 2002) og niðurstöður túlkaðar. Með kóðun og þemaskiptingu fengust 

svör við þeim rannsóknarspurningum sem rannsakandi lagði upp með. 

7.6 Gæði rannsóknar 

Við vinnslu rannsóknar er mikilvægt að huga að gæðum hennar. Huga þarf að 

réttmæti og áreiðanleika sem og takmörkunum rannsóknar (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á hálfstöðluðum 

viðtölum við átta viðmælendur. Talið er að eigindleg rannsókn hafi réttmæti ef 

hún mælir það sem hún á að mæla. Til að auka réttmæti er hægt að fara eftir 

nokkrum viðmiðum. Rannsakandi getur minnkað áhrif sinnar eigin reynslu og 

þekkingar með að gera sér grein fyrir því að þessir þættir geti endurspeglast í 

gögnunum. Mikilvægt er að rannsakandi sé heiðarlegur, nákvæmur og trúr 

þátttakendum. Einnig er mikilvægt að samræmi sé á milli rannsóknarspurninga 

og viðtalsspurninga og að rannsóknargögn og rannsóknin í heild sé eins nákvæm 

og fjölbreytileg og hægt er. Gott er að hafa beinar tilvitnanir í rannsókninni til að 

sýna fram á réttmæti. Staðfesta má réttmæti rannsóknar í lok viðtals með að 

spyrja viðmælanda hvort hann hafi einhverju fleiru að bæta við viðtalið (Helga 

Jónsdóttir, 2003).  

Áreiðanleiki snýst um það hvort sama niðurstaða fáist ef rannsókn er 

endurtekin, en meira er stuðst við réttmæti í eigindlegum rannsóknum en 

áreiðanleika (Helga Jónsdóttir, 2003). Áreiðanleiki er því einnig takmörkun á 

rannsókninni þar sem ekki er hægt að draga þá ályktun að niðurstaðan yrði sú 

sama hjá öðrum rannsakanda. Til að meta áreiðanleika rannsókna skiptir miklu 
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máli að þau mælitæki sem notuð eru séu nákvæm. Mælitæki þessarar 

rannsóknar eru viðtölin, en erfiðara þykir að meta áreiðanleika í opnum viðtölum 

þar sem viðtölin eru eins og samtal og áhrif rannsakanda talsverð (Esterberg, 

2002; Neuman, 2003). Til að tryggja réttmæti og áreiðanleika í rannsókninni var 

viðtalsvísir (sjá fylgiskjal 4) hafður til hliðsjónar í viðtölunum en hann var mótaður 

út frá rannsóknarspurningum ritgerðarinnar. 

7.7 Siðferðisleg álitamál 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er mörgum viðkvæmt þar sem þátttakendur gætu 

talið sig mæta fordómum í samfélaginu vegna fíknar sinnar sem og ofþyngdar 

þegar það átti við. Einnig má nefna möguleika á áfallasögu þátttakenda og því 

hversu erfitt það getur reynst einstaklingum að ræða slík mál. Huga þarf því að 

siðferðislegum þáttum í rannsókninni ekki síður en aðferðafræðilegum þáttum. 

Það er meðal annars gert til að tryggja hag þeirra sem taka þátt í rannsókninni.  

MFM meðferðar- og fræðslumiðstöð vegna matarfíknar og átraskana 

aðstoðaði rannsakanda við að finna hugsanlega viðmælendur (sjá fylgiskjal 3). 

Framkvæmdarstjóri miðstöðvarinnar sendi kynningarbréf fyrir hönd rannsakanda 

með tölvupósti til skjólstæðinga miðstöðvarinnar. Áhugasamir höfðu svo 

samband við rannsakanda. Með þessum hætti hefur rannsakandi ekki sjálfur 

samband við mögulega þátttakendur og tryggir þar með að hann hafi ekki undir 

höndum neinar persónuupplýsingar eins og póstföng þeirra sem tilheyrðu 

umræddum póstlista. Upplýst samþykki var undirritað af öllum viðmælendum 

þar sem þeir samþykktu þátttöku í rannsókninni og nafnleyndar og trúnaði var 

heitið. Viðmælendum var einnig kynntur tilgangur og markmið rannsóknarinnar 

munnlega áður en viðtal hófst en í 7. grein reglugerðar um vísindarannsóknir á 

heilbrigðissviði nr. 286/2008 kemur fram að rannsakanda ber að kynna fyrir 

þátttakanda rannsóknina, hugsanlegan ávinning og áhættu og í hverju þátttaka 

er fólgin. Þátttakendur þurfa að veita rannsakanda óþvingað og upplýst samþykki 

fyrir þátttöku sinni og er heimilt að neita og hætta þátttöku ef þess er óskað og 

án áhrifa á þá þjónustu sem viðkomandi á rétt á (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Til að gæta hagsmuna þátttakanda voru viðtölin tekin á þeim stað sem 

þátttakandi óskaði eftir og lagt var upp úr þægilegu umhverfi og andrúmslofti svo 
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viðmælenda liði sem best. Einnig var ábyrgðaraðili rannsóknarinnar viðstaddur 

fyrstu viðtölin þar sem möguleg áhætta var fyrir þátttakendur að deila reynslu 

sinni vegna tilfinningaviðbragða. Hægt var að hafa samband við ábyrgðaraðila ef 

þörf þótti á meðan á viðtalinu stóð. Þar sem viss hætta var á því að viðtal hefði 

valdið þátttakanda vanlíðan, var þeim boðið eitt viðtal og/eða áfallahjálp hjá 

sérfræðingi þeim að kostnaðarlausu. Þátttakendur rannsóknarinnar voru hvorki 

sérstaklega tryggðir í þessari rannsókn né var greitt fyrir þátttöku. 

Við vinnslu rannsóknarinnar leitaðist rannsakandi eftir því að vera 

meðvitaður um sínar eigin skoðanir og gætti þess að láta þær ekki hafa áhrif á 

rannsóknina. Hafðar voru til hliðsjónar fjórar höfuðreglur sem lagðar voru til 

grundvallar þeim siðareglum sem gilda um vísindarannsóknir. Þær eru eftirtaldar; 

sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og réttlætisreglan. Meðal 

annars var reynt að halda áhættu í lágmarki og forðast að valda þátttakendum 

skaða þó hugsanlega hafi sumum reynst erfitt að ræða viðfangsefnið (Sigurður 

Kristinsson, 2003). Vonin er sú að niðurstöður rannsóknarinnar geti veitt innsýn í 

aðstæður og líðan fólks með matarfíkn. Einnig er vonast til að rannsóknin geti 

nýst fagfólki til að skapa og þróa úrræði og hvatt til frekari rannsókna á sviði 

matarfíknar. 

7.7.1 Persónuvernd og Vísindasiðanefnd. 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar í byrjun september árið 2012 þar sem 

unnið var með viðkvæmar persónuupplýsingar (Persónuvernd, e.d). Ekki var þörf 

á því að sækja um leyfi til Persónuverndar samkvæmt reglum um 

tilkynningaskyldu, en í rannsókninni var ekki unnið með þau viðmið sem krefjast 

leyfis.  

Sækja þurfti um leyfi fyrir rannsókninni til Vísindasiðanefndar og var það 

gert í byrjun september árið 2012. Rannsóknin var talin leyfisskyld þar sem hún 

varðaði sjúkdóma og/eða önnur heilsutengd atriði. Krafa er að öllu jöfnu gerð um 

leyfi hvort sem um ræðir gögn sem varðveitt eru á heilbrigðisstofnun, gögn sem 

varðveitt eru í opinberum gagnagrunnum eða upplýsingar sem er aflað frá 

þátttakendum sjálfum en það atriði á við um þessa rannsókn (Vísindasiðanefnd, 

e.d.). Vísindasiðanefnd gerði þá kröfu að aðeins rannsakandi sjálfur og 
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ábyrgðarmaður rannsóknar hefðu aðgang að rannsóknargögnum. Enn fremur 

voru allar upplýsingar sem þátttakendur veittu í rannsókninni meðhöndaðar 

samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum 

lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna.  

7.8 Þátttakendur 

Þátttakendur voru átta talsins og áttu það allir sameiginlegt að hafa skilgreint sig 

sem matarfíkla. Allir þátttakendur í rannsókninni voru konur og var aldursdreifing 

þátttakenda frá 27 til 56 ár. Allir þátttakendur höfðu á einhverjum tímapunkti 

verið í meðferð við matarfíkn hjá MFM miðstöðinni. Þó var tímalengd meðferðar 

og fjöldi námskeiða misjöfn eftir þátttakendum. Allir þátttakendur áttu börn, 

fjórir voru giftir, einn var í sambúð og þrír voru einhleypir.  

Hér á eftir verður gert grein fyrir þátttakendum í rannsókninni. Notast var 

við dulnefni við vinnslu rannsóknargagna. Eru því ekki um rétt nöfn þátttakenda 

að ræða. Einnig var högum og aldri breytt svo ekki væri unnt að bera kennsl á 

einstaka þátttakendur. 

Tafla 2 Þátttakendur 

Nafn Aldur Hjúskaparstaða Menntun Starf 

Eva 
Brjánsdóttir 

27 Gift Framhaldsskólapróf Skrifstofustarf 

Kristín 
Jónsdóttir 

53 Einhleyp Háskólapróf Skrifstofustarf 

Erna 
Sveinsdóttir 

55 Gift Iðnskólapróf Í leyfi frá vinnu 

Björg 
Aradóttir 

37 Gift Háskólapróf Ríkisstarfsmaður 

Hulda 
Jónsdóttir 

56 Gift Framhaldsskólapróf Þjónustustarf 

Lára 
Björnsdóttir 

45 Einhleyp Háskólapróf Skrifstofustarf 

Rakel 
Árnadóttir 

30 Í sambúð Háskólapróf Nemi, í hlutastarfi 

Ása 
Hallsdóttir 

40 Einhleyp Háskólapróf Nemi 
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 1. Eva er 27 ára kona, gift og á eitt barn. Hún vinnur við skrifstofustörf. Hún lauk 

framhaldsskólaprófi. Hún leitaði sér fyrst meðferðar vegna matarfíknar árið 2012 

og var einungis búin að vera í meðferð í tæpan mánuð vegna matarfíknar sinnar 

þegar rannsóknin var gerð.  

2. Kristín er 53 ára kona, einhleyp og hefur aldrei verið gift. Hún á fullorðin son 

sem býr hjá henni. Hún er með háskólamenntun erlendis frá og vinnur 

skrifstofuvinnu. Hún leitaði sér fyrst hjálpar við matarfíkn í byrjun ársins 2010. 

3. Erna er 55 ára kona, gift og á einn fullorðin son. Hún er menntuð í því fagi sem 

hún hefur unnið við síðan hún útskrifaðist. Hún er nú að afla sér frekari 

menntunar á sama sviði og er í leyfi frá vinnu. Hún leitaði sér fyrst hjálpar vegna 

matarfíknar árið 2008. 

4. Björg er 37 ára kona. Hún er gift og á fjögur börn, þar af er eitt flutt að heiman. 

Hún lauk sveinsprófi fyrir 15 árum og lauk svo nýverið við grunnnám á 

háskólastigi. Hún leitaði sér fyrst hjálpar við matarfíkn árið 2005. 

5. Hulda er 56 ára kona. Hún er gift og á einn fullorðin son. Hún lauk 

verslunarprófi frá fjölbrautarskóla og vinnur í verslun. Hún leitaði sér fyrst hjálpar 

við matarfíkn snemma ársins 2012. 

6. Lára er 45 ára kona. Hún er fráskilin og á tvö börn, bæði á unglingsaldri. Hún er 

með háskólamenntun í því fagi sem hún vinnur við nú. Hún leitaði sér fyrst 

hjálpar við matarfíkn í byrjun ársins 2008. 

7. Rakel er 30 ára kona. Hún er í sambúð og á tvö börn. Hún er með 

háskólamenntun og er í framhaldsnámi eins og er og vinnur samhliða námi. Hún 

leitaði sér fyrst hjálpar við matarfíkn árið 2008. 

8. Ása er 40 ára kona. Hún er einhleyp og á einn son. Hún býr með barni sínu og 

foreldrum. Hún er með háskólamenntun og er í framhaldsnámi eins og er. Hún 

leitaði sér fyrst hjálpar við matarfíkn árið 2009. 
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8 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar settar fram, en þær byggjast á 

frásögnum átta kvenna sem kynntar voru hér að ofan. Þátttakendur lýsa 

matarfíkn sinni, deila reynslu sinni og áhrifum sem matarfíkn hefur á lífsgæði 

þeirra út frá skilgreiningu á lífsgæðum sem fjallað var um í kafla tvö. Lífsgæði fela 

meðal annars í sér gildi, væntingar og lífskjör einstaklings ásamt félagslegum 

tengslum og andlega og líkamlega heilsu hans. Niðurstöður eru flokkaðar eftir 

þemum sem fram komu við greiningu gagnanna. Notast verður við beinar 

tilvitnanir í þeim tilgangi að styrkja niðurstöðurnar og færa viðtölin nær 

lesandanum. 

8.1 Lýsing og þróun 

Af konunum átta nefndu sex þeirra að þær væru með fíkn í sykur, ein taldi sig 

vera með fíkn í kolvetni og nefndi brauðmeti sem sinn fíknivald og ein sagðist 

hafa verið lítið í sætindum og óhollustu en mikið magn af öllum mat hafi verið 

vandamál hennar. Tvær þeirra minntust sérstaklega á að þær hefðu fíkn í 

súkkulaði og tvær í gos. Þegar konurnar voru spurðar af hverju þær töldu sig þjást 

af fíkn en ekki átkastaröskun sem tegund af átröskun töldu þær sig þurfa á 

sykrinum eða fíkniefninu að halda og upplifðu flestar fráhvörf þegar neyslu þeirra 

var hætt.  

8.1.1 Stjórnleysi  

Þegar konurnar voru beðnar um að lýsa fíkn sinni sögðust þær allar finna fyrir 

ákveðnu stjórnleysi þegar kom að mat. Hömluleysi og stjórnleysi virtist vera 

ráðandi í hegðun kvennanna en flestar þeirra sögðust ekki hafa neina stjórn á sér 

varðandi mat eins og ein þeirra lýsir því: "Ég ætla mér að stoppa en get ekki 

stoppað, ég finn það í líkamanum að ég þarf þetta efni [sykur] ". Hulda sagði fíkn 

sína hafa verið brjálæðislega og að hún hafi ekki haft neina stjórn á sér þegar 

kom að mat, einnig sagðist hún hafa logið að sjálfri sér en í raun vitað innst inni 

að hún væri að ljúga:  
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"Það er ekkert eðlilegt við það að kaupa fullt af nammi og 

telja sér trú um að þetta sé fyrir alla fjölskylduna og að 

þetta muni duga allan mánuðinn. svo ferðu heim og 

byrjar að gúffa í þig og þú hættir ekki fyrr en þú ert búin 

úr pokanum, ...þú hefur enga stjórn...þetta er skelfilegt 

ástand".  

 

Tvær af konunum lýstu því þannig að þær hefðu enga svengdar- eða 

seddutilfinningu. Rakel sagði: "Ég held að ef við erum með fíkn þá getum við ekki 

lært að hlusta á líkamann“. Konurnar borðuðu flestar mikið magn af þeim mat 

sem þær töldu sig hafa fíkn í og nefndu flestar að það hefði verið sykur. Ein þeirra 

borðaði oft tvo til þrjá poka af sykurpúðum á einum degi og önnur sagðist geta 

borðað tæpt kíló af súkkulaði á nokkrum dögum, og haldið áfram að borða þrátt 

fyrir magaverk. Hún sagðist hafa skipulagt átið og verið með mikið magn af 

súkkulaði í veskinu sem hún hafi brotið niður svo minna bæri á því: „Ég var orðin 

svo slæm og eyddi kannski þrjú til fjögur þúsundum á heimleiðinni í súkkulaði..., 

þá var ég farin að vakna og borða bara súkkulaði“. Lára sagði að hún hafi 

margoft borðað mikið magn matar án þess að langa í það. Þrjár kvennanna töldu 

sig ekki þurfa á mat að halda heldur einungis sælgæti.  

Nokkrar kvennanna tala um miklar sveiflur í matarvenjum sínum og líktu 

átinu við rússíbana þar sem þær náðu um stund stjórn á áti sínu en misstu hana 

svo eftir ákveðinn tíma en Lára orðaði það á þennan veg: "Mér fannst ég nánast 

andsetin þegar ég var að borða". Ein kvennanna sagði stjórnleysið svo mikið að 

ekki væri hægt að nota viljastyrkinn einan og sér til þess að hafa stjórn á neyslu 

matar.  

Þrjár kvennanna líktu fíkn sinni við áfengisfíkn og sögðu sig hafa farið á túra 

þar sem þær hafi stundað hömlulaust ofát. Inn á milli borðuðu þær minna magn 

matar en áttu erfitt með eða gátu ekki hætt neyslu sykurs. Tvær þeirra sögðust 

hafa farið á stíf líkamsræktarnámskeið á milli þessara túra.  
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"Þá nefndi ég einhvern tímann að mér liði eins og 

alkanum sem væri að koma eina ferðina enn inn á Vog 

búin að detta í það".  

 

Kristín sagðist hafa lent í því að borða sykur óvart og sagðist þá hafa verið 

viðþolslaus af hungri næsta dag. Hún sagði þetta hafi einungis verið löngun sem 

hafi komið út sem svengd í hennar líkama. Margar konunar nefndu að ef þær 

fengju sér þann mat sem olli fíkn hjá þeim þá gætu þær ekki hætt að borða og 

stjórnleysi og hömluleysi myndi taka völdin. Hulda sagði:  

 

„Ég myndi heldur ekkert stoppa þar, næst myndi ég fara 

að kaupa mér tvo þrjá pakka af súkkulaði og éta það líka 

og sennilega kaupa mér tvo lítra af ís þar á ofan, ég yrði 

fárveik en ég myndi halda áfram“. 

 

Meirihluti kvennanna sagðist hafa verið í feluleik með mat og hafi meðal annars 

borðað í bílnum og falið mat frá þeim sem voru þeim næstar, þær upplifðu þá 

skömm eða sektarkennd vegna þessarar hegðunar. Hulda sagði að þegar 

maðurinn hennar fór úr bænum þá borðaði hún sykur hömlulaust: "Þá voru 

keyptir kannski fjórir til fimm svona nammipokar á hverju kvöldi". Hulda nefndi 

einnig að hún hafi falið fíknina fyrir vinnufélögum sínum: "Ef ég var rosalega 

slæm þá var ég alveg hreint að fara á límingunum, þá átti ég til að fá mér kaffi og 

sulla svolítið vel af sykri út í, það tók enginn eftir því“. Ása sagðist hafa verið með 

ýmis ráð til þess að fela neyslu sína á mat en hún fór ekki alltaf í sömu 

matvörubúðirnar svo fólk sæi ekki magnið og tók með sér miða í bílalúgur svo 

afgreiðslukonan héldi að hún væri að kaupa mat fyrir fleiri en bara sig.  

8.1.2 Fráhvörf 

Margar kvennanna sögðu það hafi virkað tímabundið að nota mat og sætindi í 

þeim tilgangi að bæla niður neikvæðar tilfinningar. Þegar þær hættu neyslu á 

sykri, hveiti og sterkju þá fundu þær fyrir fráhvörfum en þegar þær komust yfir 

fráhvörfin fundu þær mun minni eða enga löngun í þessar fæðutegundir.  
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Lára sagðist ekki hafa fundið líkamleg fráhvarfseinkenni þar sem hún hafði verið 

vön því að taka sykur út úr fæðunni. Þrjár kvennanna sögðust hafa fundið fyrir 

hausverk sem þær tengdu beint við það að hætta neyslu sykurs. Ása líkti 

einkennum sínum við flensu og Hulda sagðist hafa verið flökurt, máttlaus og lá 

við yfirlið : „Ég held þetta hafi allt verið andlegt eða hreinlega bara fitufrumurnar 

brjálaðar alveg bara“ . Hún sagði að hún hafi þurft nammi á stundinni og því hafi 

löngunin verið mjög mikil. Hulda lýsti þessu sem ofnæmisviðbrögðum og sagðist 

ekki þola að borða þann mat sem vakti hjá henni þessa miklu löngun. 

Fráhvörf voru algeng hjá konunum en þær vissu ekki alltaf hvort þau voru 

andleg eða líkamleg. Flestar konurnar upplifðu pirring og vanlíðan fyrstu vikuna. 

Tvær þeirra sögðust hafa verið grátgjarnar og ein nefndi reiði og gremju. Rakel 

fann fyrir miklu eirðarleysi þegar hún fékk ekki þann mat sem hana langaði í og 

sagði:  

„Ég þurfti að fá og hefði getað selt þess vegna ömmu 

mína til að fá, hefði getað lamið mann og annan ef 

einhver hefði tekið síðasta súkkulaðið mitt, þetta eru svo 

óeðlileg viðbrögð við einhverju sem er bara súkkulaði“. 

 

Konurnar sögðu flestar að fráhvörfin sem þær upplifðu hefðu horfið eða minnkað 

verulega eftir nokkrar vikur. Ein lýsti því þannig að hún hefði komist yfir ákveðinn 

þröskuld og hætt að hugsa um sætindi. „Það eru svona 2 vikur sem maður á 

alveg rosalega bágt“ sagði Eva en svo róaðist hún og varð jákvæðari. 

8.1.3 Upphaf fíknar og æska 

Allar konurnar nema ein áttu það sameiginlegt að telja einkenni matarfíknar hafa 

byrjað í æsku. Þær voru þó ekki allar í ofþyngd sem börn en þrjár af konunum 

sögðu að þyngd þeirra hefði verið vandamál í æsku. 

Eva var vön því að allir í fjölskyldu hennar neyttu mikils magn matar: 

  

„Ég er vön því að við vorum [..], að borða páskaeggið 

löngu fyrir Páska[..], og konfektið búið löngu fyrir jól því 
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pabbi náttúrulega, hann langaði svo í. Ég er semsagt alin 

upp við þetta“.  

 

Eva sagði móður sína meðvirka og hafa unnið mikið og því hafi hún haft ofan af 

fyrir sér með mat: „Sko þetta versnaði, mamma er rosalega meðvirk, meina ég 

var orðin 106 kíló í 8 .bekk og kannski sat heima og grét yfir ástandinu og svo 

langaði mig að fá mér ís og hún fór alltaf útí búð og keypti þetta". Þrjár konurnar 

nefndu að sinni fjölskyldu hafi þótt gott að borða og meðvirkni varðandi ofát 

hefði verið í þeirra fjölskyldum. Tvær nefndu að ekki hafi verið mikið um 

óhollustu og því hafi þær þurft að stela peningum eða leita annað í þann mat sem 

þær neyttu og falið það frá fjölskyldu sinni. Rakel sagðist hafa borðað eðlilegt 

magn matar en svo læðst inní herbergi og borðað þar sælgæti.  

Hulda lenti í kynferðislegri misnotkun sem barn og sagði að það hafi haft 

mikil áhrif á sig. Í kjölfar þess fór hún að verða óþekk og var lamin af föður sínum 

og rassskellt harkalega. Hún sagðist aldrei hafa lent í einelti enda hafi hún verið 

ofsalega heiftug sem barn: "Ég bara var ofboðslega reiður, hræddur krakki". Hún 

hafði því leitað sér huggunar í mat. Hulda sagði að enginn hafi spurt sig hvort 

eitthvað væri að eða reynt að hjálpa sér þegar hún var barn. Því taldi hún 

foreldrar sína og samfélagið í heild hafa brugðist sér. 

  Fjórar af konunum sögðust hafa verið félagslega sterkar og ekki orðið 

fyrir neinum áföllum sem börn en fundu fyrir vanlíðan vegna neikvæðrar 

líkamsímyndar. Líkt og Eva, tala Erna, Rakel og Ása einnig um meðvirkni innan 

fjölskyldu sinnar í æsku. Erna fékk ekki þá væntumþykju sem hún þurfti sem barn 

og var kvíðin og Kristín var að eigin sögn mislynd. Rakel sagðist hafa orðið fyrir 

andlegu ofbeldi sem barn og sagði eftirfarandi í tengslum við það: "Ég hef alltaf 

frá því ég var krakki notað sykur og mat sem mitt uppfyllingarefni, sem minn vin". 

Lára var send í sveit ung að aldri og fór að borða óhóflega sökum heimþrár. 

Einnig átti hún eldri systkini sem var með þroskahömlun og var móðir hennar 

mikið frá vegna þess. Hún sagðist ekki hafa fengið þá athygli sem hún þurfti sem 

barn og að margir sem haldnir væru matarfíkn ættu það sameiginlegt. Ása sagði 
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að þrátt fyrir að hafa ekki orðið fyrir áfalli, hafi foreldrar hennar ekki sinnt 

þörfum hennar nægilega vel:  

 

"Það er engin svona atburður, ég var alltaf að reyna að 

finna eitthvað, af hverju er ég svona en ekki systir mín? 

meina við erum frá sama heimili, af hverju er hún ekki 

með fíkn?".  

 

Það sama mátti segja um Björgu en þó ekki hafi verið um atburð að ræða sagðist 

hún hafa verið svelt sem barn. Foreldrar hennar skildu þegar hún var unglingur 

og þá fékk hún frjálsan aðgang að mat. Hún drakk þá óhóflega mikið af gosi sem 

þróaðist svo út í það að borða óhóflega mikið af mat en hún sagði einkenni 

matarfíknar hafi byrjað þá. Áfallasaga kvennanna var misjöfn en svo virðist sem 

ekki sé hægt að tengja upphaf einkenna matarfíknar við áfall í öllum tilfellum þar 

sem fjórar þeirra sögðust ekki hafa orðið fyrir áfalli í æsku. Fimm kvennanna áttu 

það sameiginlegt að tilfinningalegum þörfum þeirra var ekki mætt í æsku og 

töldu það hafa átt sinn þátt í þróun matarfíknarinnar.  

 

8.1.4 Þróun fíknar  

Misjafnt var hvernig matarfíknin þróaðist hjá konunum en margar þeirra reyndu 

að léttast án langtíma árangurs í mörg ár og voru í sífelldri baráttu við þyngd sína 

og hugsanir. Hulda sagðist aldrei hafa verið í kjörþyngd og sagðist hafa verið í 

sífelldum sveiflum í þyngd: „Ég er örugglega búin að léttast um einhver 300 kíló 

og þyngjast um það líka“. Eva, Ása og Lára sveifluðust einnig mikið í þyngd og 

prófuðu allt sem í boði var í mataræði og hreyfingu, Lára hafði meðal annars 

leitað til sálfræðinga og næringarfræðinga og náði oft góðum árangri. Eva fór í 

fitusog fyrir nokkrum árum í þeim tilgangi að léttast: „Þetta náttúrulega var 

siðlaust að senda mig ekki bara til sálfræðings frekar en að framkvæma þetta“.  

Björg og Rakel sögðust báðar hafa misst stjórnina eftir að þær eignuðust 

börn og Eva sagðist hafa þyngst um 50 kíló á sinni meðgöngu. Margar konurnar 

upplifðu sig sem aumingja vegna þess að þær gátu ekki viðhaldið kjörþyngd, sem 
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olli þeim vanlíðan og sveiflum í skapi. Aðeins ein kona talaði um að hafa ekki farið 

oft í stífar megranir en svo virðist vera sem að konurnar allar hafi reynt mikið á 

sig í þeim tilgangi að ná tökum á þyngd sinni og vanlíðan. 

Konurnar áttu margar við annan vanda að stríða sem þær telja hafa áhrif á 

matarfíknina. Hulda taldi grunn sinnar fíknar vera þau áföll sem hún lenti í, en 

hún vann úr sinni misnotkun fyrir mörgum árum síðan. Hún fór þá í meðferð hjá 

fagfólki. Þar hafi hún gert sér grein fyrir því að hún ætti rétt á því að vera 

hamingjusöm og líða vel. Hún sagðist þó enn fá brjálæðisleg kvíðaköst þegar hún 

minnist misnotkunarinnar. Hún telur sig ekki vera haldin fleiri tegundum af fíkn, 

en hún hætti að neyta áfengis fyrir tvítugt án vandræða. 

Ein konan sagðist vera með áráttu- og þráhyggjuröskun og að það hefði 

haft mikil áhrif á hennar fíkn. Þrjár konur sögðust hafa verið þunglyndar og var 

ein þeirra búin að ganga til geðlækna og sálfræðinga í mörg ár vegna þunglyndis. 

Hún sagðist þó ekki hafa fengið bót meina sinna fyrr en hún leitaði sér hjálpar við 

matarfíkn, en hún lenti á geðdeild vegna þunglyndis. Rakel sagðist hafa þjáðst af 

fæðingarþunglyndi og hafi þá fíknin versnað. Lára sagðist hafa upplifað mikið 

vonleysi og þunglyndi eftir að hún skildi við manninn sinn. Ein konan sagðist hafa 

byrjað að nota sætindi meira eftir að hún hætti að drekka um þrítugt og þá hafi 

hún ekki ráðið við neyslu sína. Ása sagðist aldrei hafa verið nógu veik til að gera 

neitt í sinni líðan, en leitaði sér hjálpar hjá sálfræðingi sem sérhæfði sig í 

átröskunum. Henni fannst þó að sú greining hafi ekki átt við hana og hún hafi 

ekki hleypt fagfólki nálægt sér tilfinningalega þar sem hún hafi alltaf verið með 

grímu til að fela tilfinningar sínar. Ása sagðist hafa þróað með sér sjónvarpsfíkn 

og hafi verið með þráhyggju yfir útliti sínu og taldi vanlíðan sína vera vegna þess 

að hún var einhleyp. 
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8.2 Að öðlast sátt og betri líðan 

Flestar konurnar töldu að líf þeirra hefði breyst mikið til batnaðar eftir að þær 

leituðu sér hjálpar við sinni fíkn. Margar þeirra upplifðu aukið frelsi og 

hugarfarsbreytingu, en þyrftu þær þó að huga að sinni líðan og passa sig mikið að 

fara ekki í sama far og áður. 

8.2.1 Lífsgæði fyrir fráhald 

 Allar konunar áttu það sameiginlegt að telja matarfíknina hafa dregið úr 

félagslegum samskiptum þeirra áður en þær fóru í fráhald. Sumar þeirra töldu 

það vera vegna þyngdar sinnar. 

Eva sagðist draga sig meira í hlé þegar henni finnst hún of þung. Hún 

sagðist fylgjast vel með umhverfi sínu og sagðist alltaf vera með hugann við það 

hvað aðrir væru að hugsa um hana. Hún fann fyrir kvíða í félagslegum aðstæðum 

eins og til dæmis við að fara í Kringluna. Hana langaði að halda áfram í námi en 

fannst tilhugsunin yfirþyrmandi á meðan hún væri of þung. „Ég er rosalega 

félagslynd ég er bara að bíða eftir að ég geti farið út og látið sjá mig meðal 

almennings“. Hún á þá við að hún geti farið út þegar hún hafi lést. Ása sagði 

ástæðu þess að hún hafi einangrað sig væri sú að henni fannst hún ekki líta nógu 

vel út og bætti hún við að hún hafi ekki viljað fara á stefnumót: „Var alveg búin 

að stroka það út en samt var mesta þráin mín að hitta mann en ég gaf ekkert 

færi á það“. Hún sagðist alltaf hafa verið að bíða eftir því að kynnast manni og 

langaði ekki út úr húsi. Hún sagðist ekki hafa verið mjög þung á þeim tíma: 

„Ofþyngdin hafði ekki áhrif þannig, bara í hausnum“. Lára sagði að hún hefði 

alltaf verið í vörn innan um fólk og að hún hefði ekki getað farið á stefnumót, 

einnig nefnir hún að hún hafi eiginlega ekki getað farið á skemmtistaði, kaffihús 

eða út að labba áður þar sem henni leið ekki vel með sjálfa sig, :  

 

„Það var alveg þannig að börnin mín voru að biðja mig að 
koma með sér í sund en fengu ekkert að fara því ég bara 
gat ekki meikað það að fara í sund".  

 

Hulda talaði einnig um sund líkt og Lára og sagðist skorta kjarkinn til þess að fara 

í sund. Björg sagðist eiga mörg áhugamál en fannst matarfíknin hafa slæm áhrif á 
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geðheilsu sína. Henni fannst það oft mikið mál bara að brjóta saman þvott og 

standa í einhverju brasi. Einnig hafði hún mikla vefjagigtar- og stoðverki sem 

hömluðu henni í daglegri virkni og sagðist hún hafi verið rúmliggjandi þegar hún 

var sem verst: „Mér féllust stundum hendur yfir því að fara að vesenast eitthvað, 

finnst það miklu minna mál núna“. Lára sagðist hafa verið rosalega orkulaus og 

sat oft fyrir framan sjónvarpið í ofáti. Ása sagðist hafa verið í mikilli vörn og laug 

eins og ekkert væri: „Var svo heima með slökkt ljósin og þóttist ekki vera heima“. 

Hún sagðist þó alltaf hafa verið virk félagslega og alltaf að reyna að láta sér líða 

betur þó hún hafi ekki kynnst mörgu nýju fólki. “Ég hélt alltaf að ef ég færi til 

Ameríku þá er allt annað þar, ég borða ekki svona mikið þar eða finn mann þar 

eða nýja lausn.. það var náttúrulega bara flótti“. Hún sagði ástandið einungis 

hafa versnað þegar hún kom aftur heim til Íslands erlendis frá. Aðspurðar um 

áhrif matarfíknarinnar á vinnu sagðist Kirstín hafa lokað sig svo mikið af vegna 

andlegrar vanlíðan að hún var komi í algjört öngstræti í vinnu. Ása sagðist alltaf 

hafa staðið sig vel í vinnu þrátt fyrir sína fíkn og mikið álag í sínu starfi. Hún 

sagðist enn vera að reyna að finna sér áhugamál og sagðist hafa farið á hin ýmsu 

námskeið til að finna áhugamál og finna fyrir vellíðan.  

Erna sagðist hafa verið búin að einangra sig mikið, frá áhugamálum og 

öðru fólki. „Það er alltaf eitthvað í mér sem togar mig niður og það hefur hamlað 

mér svo mikið gegnum tíðina og það hefur verið svona niðurdrepandi afl“. Erna 

notaði sykur í þeim tilgangi að deyfa sorgina vegna þeirra áfalla sem hún hafði 

gengið í gegnum. Hún náði því að troða tilfinningum sínum niður með mat. „Ég 

bara hafði svolítið mikið fyrir lífinu var alltaf að fela, hélt alltaf að fólk myndi sjá 

hvernig mér liði og ég vildi það ekki“. Ása lýsti sér sem lokaðri og biturri og 

kynntist ekki mikið af fólki. 

 „Ég varð aldrei nógu þunglynd sem er eiginlega galli, þú 
veist það var aldrei nógu mikið að en ég var alltaf í 
depurðinni og hékk bara á línunni og svo átti ég ágætis 
tíma inn á milli en mér fannst ég bara einskis verð“. 
 

Lára sagðist hafa verið algjörlega dofin tilfinningalega og átti mjög erfitt með að 

tjá sínar tilfinningar. Rakel sagði svipaða sögu og að hún hafði borðað yfir sína 

vanlíðan. Hún var að eigin sögn vonlaus og pirruð og samskipti hennar við fólk 
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voru oft á tíðum ekki góð. Rakel sagði að oft myndaðist meðvirkni og óöryggi í 

kringum þann einstakling sem haldin væri matarfíkn og maki og börn þess 

einstaklings spyrji sífellt: “Hvernig er skapið á mömmu í dag, er hún í átaki í dag, 

er hún þetta og hitt?“. 

8.2.2 Sátt og frelsi 

Þegar konurnar voru spurðar um hvort þær væru búnar að sætta sig við að vera 

með matarfíkn voru tvær þeirra sem svöruðu neitandi. Eva sagði að fólkið í 

kringum hana vissi að hún væri hjá MFM, en er með það hugarfar að hún geti 

farið aftur í sama farið þegar hún er komin í kjörþyngd. Björg sagði að hún væri 

ekki tilbúin til þess að ræða um sína meðferð við vinnufélaga sína og segðist því 

vera með sykuróþol og tekið sé tillit til þess. Fjórar af konunum töluðu opinskátt 

um matarfíkn sína og töldu sig vera búnar að öðlast sátt við sjúkdóminn. 

Konurnar áttu það allar sameiginlegt að taka aðeins einn dag í einu en þrjár hafa 

sætt sig við fráhald allt sitt líf. Kristín sagði: „Ég læknast ekki“ og að hún muni 

fara á sama stað og áður ef hún myndi falla og það vildi hún ekki. Hún sagði 

heilmikla og flókna vinnu fólgna í því að átta sig á því að vera fíkill. Hulda sagði að 

það hafi verið mikill léttir fyrir hana þegar hún sættist við að vera með sjúkdóm: 

„En það þyrmdi svona yfir mig augnablik, ég á aldrei eftir að borða ís og ég á 

aldrei eftir að borða súkkulaði“. Lára sagði það stundum vera of stóran bita að 

hugsa um fráhald allt lífið en sagði hugmyndafræðina um að hugsa aðeins um 

einn dag í einu hjálpa sér að komast yfir það. „Stundum höfum við gert grín að 

því stelpurnar að þegar við erum orðnar sjötugar þá dettum við í það og borðum 

súkkulaði á elliheimilinu“.  

Rakel sagðist hafa farið í gegnum ákveðið sorgarferli en ekki hafi tekið 

langan tíma fyrir hana að öðlast sátt. Hún sagði að þráhyggja gagnvart mat hefði 

stjórnað lífi hennar að miklu leiti en nú væri hún frjáls:  

 
„Því fyrr sem við sættum okkur við hlutina og sjúkdóminn 
okkar því auðveldara er að vinna í batanum“.  
 

Rakel sagðist þakklát fyrir að þurfa engin lyf eða sjúkrahúsvist til að halda sínum 

sjúkdómi niðri, það nægði henni að huga að matnum. Hún sagði að þó hún hafi 
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ekki stjórn á sjúkdómnum þá taki hún fulla ábyrgð á honum. Rakel sagðist hafa 

byrjað að fela matarfíknina en hafi svo tekið ákvörðun um að vera opin því það sé 

auðveldara og gefi henni meira. Nokkrar nefndu að þær upplifðu ákveðið frelsi 

eftir að fráhvörfin hefðu horfið og þær náðu sátt við sinn nýja lífsstíl. Lára sagði 

að hún væri svo meðvituð um að vera laus við efnin úr líkamanum og að það væri 

mikið frelsi. Hulda tengir sitt frelsi í fráhaldinu við aukna líkamlega getu sem og 

frelsi frá þeirri misnotkun sem hún upplifði í æsku: 

 

„Mér finnst ég vera frjáls eins og fuglinn“, ég er að segja 
miklu meira með þessari setningu heldur en bara orðin 
skilurðu mig því að baki þessum orðin liggur svo miklu 
meiri tilfinning, skilurðu hvað ég er að segja?“.  
 

Hún bætti við að henni fyndist það mikið frelsi að hafa aukið þol og geta gengið á 

fjöll án þess að vera heft af sinni þyngd. 

Þrjár af konunum lýstu því að orðið hafi mikil hugarfarsbreyting hjá þeim 

þar sem þær einblíni ekki lengur á þyngdina heldur líðan sína. Einnig sögðust þær 

upplifa frelsistilfinningu sem þær fundu ekki áður og taka einn dag í einu með 

jákvæðnina að vopni. 

Eva sagðist ekki finna fyrir hugafarsbreytingu eftir að hún byrjaði í fráhaldi 

og sagðist vera þar í þeim tilgangi að ná kjörþyngd. Kristín sagði að það hefði 

einnig verið hennar tilgangur þegar hún byrjaði í fráhaldi. Björg sagði sína 

sjálfsmynd mjög brenglaða þar sem hún hafi ekki gert sér grein fyrir sínum vanda, 

hún sagðist vera í fráhaldi til að ná stjórn á fíkninni en ekki til að léttast. Tvær 

konurnar sögðust vera að vinna í því að finna sinn tilverurétt og að upplifa 

hamingju. 

8.2.3  Breytt líðan og sjálfsmat  

 Þegar konurnar eru spurðar að því hvort þær hafi fallið síðan þær byrjuðu í 

fráhaldi sögðust aðeins tvær af konunum átta hafa fallið. Björg sagði að þó hún 

hafi fallið þá hafi það ekki verið mikið mál: 

 

„Það er auðveldara að standa upp og halda áfram eftir 
svona stutt, eins og einn dag í neyslu heldur en ef maður 
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tekur kannski tvo jafnvel þrjá daga, þá er mjög erfitt að 
standa upp“.  
 

Daginn eftir að hún féll leitaði hún sér hjálpar hjá MFM miðstöðinni. Rakel sagði 

að hún hefði ekki fengið löngun í þann mat sem hún ekki mátti borða og fannst 

það kraftaverk þar sem áður hafi hún alltaf fallið þegar hún reyndi að ná stjórn á 

þyngd sinni. Þegar konurnar voru spurðar um umgengni við mat sögðu þær allar 

að þeim fyndist ekkert mál að vera í kringum mat eftir að þær byrjuðu í fráhaldi. 

Kristín sagði að hún borði bara á ákveðnum tímum og þó það setji sér skorður þá 

sé hún sátt með það.  

Lára sagðist vita hvað myndi gerast ef hún myndi falla þar sem hún hafði 

hlustað á sögur margra sem áttu erfitt með að ná sér aftur á strik.  

 
„Ég...er bara á allt öðrum stað að öllu leyti, ég upplifði 
alltaf svona stóra holu inní mér, bara tómarúm og fannst 
lífið vera tilgangslaust. mig langar ekkert að fara af stað 
aftur það er bara þannig“. 
 

Ása sagði að hún hefði átt í meiri hættu á að falla ef hún væri undir álagi. Ása var 

að leita sér hjálpar vegna annarrar fíknar sem hún sagði að hafi komið upp þegar 

hún fór að vinna með matarfíknina: „Ég er farin að átta mig á að það er ekkert 

nóg, maður tekur út þetta efni og þá fer maður bara yfir í einhverja aðra fíkn“. 

Hún sagðist sjá það á öðrum matarfíklum að það fólk sé oft með fleiri en eina 

fíkn, til dæmis vinnufíkn eða tölvufíkn: „Oftast er ekkert bara ein fíkn, ef við erum 

með eina þá eru yfirleitt einhverjar fleiri“. Rakel sagði að hún ætti það til að 

skipta yfir í spennukaupfíkn þegar hún þarf að kljást við neikvæðar tilfinningar. 

Hún sagði að næsta skref hjá henni væri að vinna með þann vanda.  

Tvær af konunum sögðu að eftir að þær byrjuðu í fráhaldi hafi þær leyft 

sér að fara í gegnum þær tilfinningar sem þær finndu í stað þess að fá sér að 

borða. Einnig leituðu margar þeirra til meðlima í OA eða GSA samtakana eða 

notuðu bænir og sjálfshjálparbækur. Ása sagði að ef hún myndi fá sér sykur hefði 

það rosaleg áhrif og dópamínið myndi rjúka upp.  

 

„Þó ég sé í fráhaldi í dag þá er sjúkdómurinn að ágerast 

og þó ég haldi honum niðri þá er þetta bara lyfið mitt, ef 
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ég hætti að taka þetta lyf þá fer ég á kaf í átið“.  

 

Kristín lýsti því að vigtin sem hún notaði væri henni nauðsynlegt hjálpargagn þar 

sem hún hefði brenglaða hugsun þegar kæmi að magni og hlutföllum þess matar 

sem hún neytti. 

Tvær af konunum sögðu að kvíðinn sem þær höfðu fundið fyrir áður hefði 

minnkað verulega. Fimm af konunum átta töldu að hugsun þeirra væri skýrari, 

tvær af konunum sögðu sig umburðarlyndari og þolinmóðari gagnvart öðrum og 

ein sagðist finna meiri tilfinningar og kærleika í garð annara en áður. Kristín 

sagðist hafa meiri stjórn á skapi sínu og í stað þess að öskra og borða svo, hún 

tókst öðruvísi á við tilfinningar sínar og af meiri ró. Ása sagði líf sitt hafa breyst 

mikið eftir að hún byrjaði í fráhaldi. Hún sagðist hafa losnað við depurð og vera 

mun áræðnari. Hún bætti við að þráhyggjan gagnvart mat hefði verið eins og 

mótor sem slokknaði eftir að hún byrjaði í fráhaldi.  

Björg taldi að bein tenging væri milli vefjagigtar hennar og sykurneyslu en 

hún sagðist finna mest fyrir slæmum áhrifum sykurs. Gigtin hefði minnkað mikið 

og lengra leið milli þess sem hún tók verkjalyf en áður. Björg sagði að um leið og 

hún borðaði sykur hefði slökknað á rökhugsun hennar og einhver klikkun hafi 

orðið til og kæruleysi: "Þegar vefjagigtin var sem verst að þá náttúrulega át 

maður yfir verkina, maður át yfir vanlíðan". Björg sagði að hugurinn væri ekki 

lengur eins og óreiða og í dag næði hún að koma skipulagi á hugsanir sínar. Hún 

taldi að sykurinn hefði áhrif á heilastarfsemina: 

 

 „Ég er miklu jafnari, bæði andlega og... ég finn það bara 
sjálf, miklu þolinmóðari gagnvart öllu“.  
 

Hulda sagðist sannfærð um að sykur geti gert fólk þunglynt og að sykur hafi oft á 

tíðum gert hana þunglynda: "Ég er fyrst núna að uppgötva að ég er lifandi, ég á 

líf og ég get verið hamingjusöm". 

Aðspurðar um sjálfsmynd sögðu flestar konurnar að þyngd þeirra hefði 

mikil áhrif á þeirra sjálfsmynd. Tvær þeirra nefndu að þær hefðu enn mikla 

vanmáttarkennd gagnvart sínum líkama þrátt fyrir mikið þyngdartap. Ása taldi sig 

hafa brenglaða líkamsímynd og leitaði til sálfræðinga vegna vanlíðunar tengda 
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þyngd þó hún hafi á þeim tíma ekki verið mikið of þung. Ein þeirra sagðist hafa 

verið búin að sætta sig við að vera feit allt sitt líf. Eva sagði: „Ég og þyngdin erum 

bara eitt. Fyrir mér er bara hversu nálægt minni kjörþyngd ég er hversu stutt ég á 

í það að njóta velgengni“.  

8.3 Stuðningur 

Flestar konurnar voru sammála um að stuðningurinn sem þær fengju frá sínum 

nánustu væri góður. Einnig töldu flestar konurnar stuðninginn frá öðrum 

einstaklingum með matarfíkn ómetanlegan og tvær þeirra sögðu að einstaklingar 

sem þær hefðu kynnst innan 12 spora samtakanna og MFM miðstöðvarinnar 

væru í hópi sinna bestu vina. Þær voru þó allar sammála um það að skilningsleysi 

ríkti í samfélaginu gagnvart matarfíkn og fundu margar þeirra fyrir fordómum 

vegna þyngdar sinnar. 

8.3.1 Fjölskyldan 

Rakel sagði fjölskyldu sína hafa verið að reyna að vísa henni á einhvern veg 

meðan hún var í hömlulausu ofáti. Hún sagðist hafa verið leiðinleg við manninn 

sinn og brugðist harkalega við fyrir að skipta sér af því hvort hún væri í einhverju 

átaki eða ekki. Hún sagðist þó sjálf hafa breyst mikið og samskipti hennar við sína 

fjölskyldu væru nú mun betri. 

Þrjár af konunum sögðust fá mjög góðan stuðning frá eiginmönnum sínum 

eftir að þær byrjuðu í fráhaldi frá matarfíkn. Björg sagði manninn sinn taka þátt í 

hennar fráhaldi með glöðu geði. Hún sagði þau hjálpa hvort öðru og það sé 

ómetanlegt: „ég ætlast bara til að hann sé með sömu vandamál og ég og hann 

fær bara að borða nákvæmlega sama mat og ég, ógeðslega vond við hann 

skilurðu...“. Hún sagði manninn sinn þó þurfa líkt og hún, á því að halda að vera á 

sykurslausu fæði og finni vellíðan af því. Hulda sagðist fá góðan stuðning frá 

manni sínum og sagði hann vera búinn að læra alveg á hennar mataræði og kunni 

að vigta matinn hennar rétt.  

Þrjár kvennanna tala um stuðning barna sinna og tvær þeirra töldu 

samskipti sín við þau hafa gjörbreyst. Kristín sagði samskiptin við son sinn 

gjörbreytt, bæði vegna þess að hún varð umburðarlyndari og hún taldi hann 
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jákvæðari gagnvart sér. Hann styður hana og borðar það sem hún eldar. Ef hann 

langar í eitthvað aukalega þá biður hann um það eða eldar sjálfur, og þau hafa 

umburðarlyndi gagnvart hvort öðru. Björg sagði sín börn styðja hana í hennar 

fráhaldi og sagði þau meðvituð um að breyttar venjur séu á heimilinu. Börnin 

hennar voru þó ekki á sama mataræði en sýndu því skilning. Hún sagði óhollustu 

ekki í boði inn á heimilinu en hún væri þó væri í lagi ef það var til nammi fyrir 

gesti. 

 

“Þau eru alveg meðvituð um það okey það er ekki ís-bíltúr 
í dag þó það sé sunnudagur. Það er vegna þess að 
mamma og pabbi ætla ekki að borða ís og þá er það bara 
þannig“. 
 

Rakel taldi mikilvægt að fjölskyldan fengi líka stuðning því oft hefði hún 

spurningar, þar sem einstaklingurinn sem væri í fráhaldi í matarfíkn hefði breyst 

mikið: „Eins og bara með aðrar fíknir þá tel ég að fjölskyldan þurfi líka stuðning 

bara alveg eins og með alla aðra sjúkdóma“. 

Lára sagði að matarfíkn hefði skelfileg áhrif á hjónabönd og sambönd fólks við 

börnin sín og yfirhöfuð fjölskyldulíf sem og lífsgæði fólks.  

Björg og Rakel sögðust fá góðan stuðning frá sínum tengdafjölskyldum. 

Björg sagði hinsvegar að móðurfjölskylda sín taldi matarfíkn ekki vera til og 

sagðist ekki fá neinn stuðning eða skilning frá þeim. Hún sagðist ekki fara mikið í 

heimsókn til þeirra vegna skilningsleysisins sem þau sýndu henni og sagði þau 

alltaf vera að gera grín að sér. „Ég eltist ekki við þau [sína fjölskyldu] eða leita 

ekki eftir að koma í heimsókn til þeirra eða sækist ekki í einhverjar veislur“. Kristín 

sagði fjölskyldu sína tala um að hún væri á megrunarkúr og sagði bróður sinn ekki 

bjóða henni jafn oft í mat og áður en hún fór í fráhald: "Þeim finnst þetta svo 

mikið mál.".  

Lára sagðist fá mikinn stuðning frá mörgum af sínum vinkonum vegna þess 

að henni liði svo mikið betur og því fannst öllum nauðsynlegt að hún væri í 

fráhaldi. Lára sagðist hafa misst vini eftir að hún byrjaði í fráhaldi þar sem 

vinskapurinn hafi gengið mikið út á það að borða og drekka vín:  
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„Mér er oft ekki boðið þegar þeir eru að hittast því að ég 
er ekki að njóta þess með þeim og ég hef misst samband 
við ákveðna vini mína út af þessu“. 

 

8.3.2 Fordómar  

Allar konurnar nefndu að almennt þekkingarleysi væri á matarfíkn í samfélaginu. 

Lára sagði það ekki óeðlilegt að það væru fordómar í samfélaginu þar sem 

fordómar nærast á vanþekkingu. Hún bætti við að matarfíkn væri svo nýtt 

fyrirbrigði og fáir vissu hvað það væri, en margar af konunum sögðust líkja 

matarfíkn við áfengisfíkn þegar þær reyndu að útskýra sína fíkn fyrir fólki.  

Lára nefndi einnig að það væri viss afneitun í samfélaginu og sagði undirliggjandi 

ástæðu dauðsfalla oft vera matarfíkn en það sé ekki skráð neins staðar niður:  

 

„Þú deyrð ekki úr offitu heldur hjartaáfalli, hjartastoppi 
eða sykursýki eða eitthvað en þú deyrð ekki úr offitu“ 

 

Rakel sagði að meiri skilningur væri í samfélaginu fyrir því að fólk hefði fíkn í 

sykur, en virtist ekki skilja hugtakið matarfíkn þar sem það gefur í skyn að fíknin 

sé í allar tegundir af mat. Lára nefndi að meiri skilningur væri þó hjá fólki nú en 

fyrir þremur árum varðandi skaðsemi sykurs þar sem umræða um sykur færi 

vaxandi. Ein konan sagði fólk ekki tengja sykurfíkn við þá vanlíðan sem hún 

upplifði og sagði það draga úr væginu að matarfíkn væri sjúkdómur. Björg taldi 

vera meiri uppvakningu nú í dag og að fólk sæi ástand þeirra sem væru feitir í 

víðara ljósi: „Við erum ekki öll í sama mótið steypt“. Lára sagði að margir sem 

ættu auðvelt með að grennast furðuðu sig á því að ekki væru allir eins og ekki 

allir gætu notað viljastyrkinn til að takast á við sína ofþyngd eða vanlíðan. Rakel 

og Lára nefndu almenna fordóma gagnvart fíkn þar sem að fólki finnist að hægt 

sé að nota viljasstyrkinn til að sigrast á fíkn:  

 

„Þú átt að geta gert á viljanum þínum eins og bara með 
geðsjúkdóma og þunglyndi þú átt bara að fara út að 
labba, hættu bara að borða sykur, gerðu eitthvað“.  
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Hún sagði að skilningurinn væri meiri nú en áður en þó væri fólki illa við að nota 

orðið matarfíkill: „fólk er mjög hrætt við þetta orð fíkill......“ 

Tvær af konunum sögðust hafa orðið fyrir fordómum í sinni vinnu. Ein konan 

sagðist hafa verið á samkomu á vegum vinnu sinnar og útskýrt fyrir vinnufélaga 

sínum fíkn sína og líðan. Hann sagði þá við hana: „Þetta er bara vitleysa, þér leið 

ekkert svona“. þrjár af konunum töluðu um fordóma sem þær fundu fyrir vegna 

þyngdar sinnar, Eva sagði að vinnufélagar hennar kæmu með ummæli um þyngd 

hennar og henni finnst margir fáfróðir og telja þá sem séu feitir vera lata og 

skítuga aumingja. Kristín og Lára nefndu að komið væri öðruvísi fram við þær í 

tískuverslunum vegna þyngdar þeirra. Lára fann fyrir fordómum frá hinu kyninu 

og bætti við:  

 

"Maður heyrir það meira þegar maður er grannur og frá 
fólki sem veit ekkert að maður var einu sinni feitur og þá 
heyrir maður hvernig fólk talar um feitt fólk".  

 

Fjórar af konunum sögðu að fólk léti oft skoðanir sínar í ljós varðandi þeirra 

matarfíkn og kæmu með neikvæð ummæli varðandi þann mat sem þær borðuðu. 

Hulda sagði: „Ég finn aðallega fyrir því að fólk geri svona piff, svona æji þetta er 

svo asnalegt, að vera matarfíkill er eitthvað sem er ekki til“. Flestar konurnar 

sögðu þó að þær létu ummæli annarra ekki á sig fá, þó þær hafi gert það í byrjun 

fráhaldsins. 

Nokkrar af konunum töluðu um að fólk almennt tæki aðallega eftir 

þyngdartapi þeirra eftir að þær byrjuðu í fráhaldi og sumir mældu árangur þeirra 

í kílóum. Ása sagði að þó hún hafi misst 30 kíló hafi farið 400 kíló úr hausnum:  

 

"Þyngdin er bara einkenni... Það sagði einn við mig sem 
missti 110 kíló og ég 20 kíló... „jááá þú ert alveg jafn veik 
og ég“. Þyngdin er engin mælikvarði á hvað þér líður illa".  

 

Lára sagði að fólk með matarfíkn væri svo óheppið þar sem það standi utan á 

þeim hvaða fíkn þeir væru með og að það væri mun auðveldara fyrir fólk með 

aðrar tegundir af fíkn að fela það fyrir fólki. 

Kristín sagði að eldra fólk skildi ekki matarfíkn og hristi hausinn: „Hvað er 
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þetta geturðu ekki bara borðað venjulegan mat?... hvaða rugl er þetta?“ . Hún 

sagði þó yngra fólk sýna þessu mikinn skilning. Því finnist hennar fráhald mjög 

jákvætt og sýni henni frekar góð viðbrögð. Hulda sagði einnig að eldra fólk væri 

með neikvæðara viðhorf. Nokkrar konurnar nefndu að fólk taldi þær geta hætt 

fráhaldinu þegar þær væru komnar í kjörþyngd og því væri fíkn þeirra í raun ekki 

varanleg. 

Fjórar af konunum sögðust sjálfar vera haldnar fordómum gagnvart feitu 

fólki. Lára sagði að mestu fordómarnir hafi verið frá henni sjálfri, þar sem hún 

væri með mikla fordóma gagnvart feitu fólki. Eva sagði að ef hún sæi feitt fólk þá 

hugsaði hún um það hversu feitt það væri, hún sagði það þó vera aðallega vegna 

samkenndar og vorkunnar. Björg sagðist hafa fordóma gagnvart þeim sem sem 

væru mjög mjóir en sagðist hafa komist að því í sinni meðferð að fólk gæti verið 

með matarfíkn á öllum stigum hvort sem það væri í kjörþyngd eða ekki: "Svo fer 

maður að kynnast fólki og það fer að segja frá sinni hlið. Alveg bara jááá okey ég 

skil þig". Hún segist sjá það að einstaklingar með lystarstol eða lotugræðgi eigi 

við sömu vandamál að stríða og hún sjálf. Hulda sagðist vera haldin miklum 

fordómum gagnvart sjálfri sér þar sem henni fannst hún vera aumingi og ætti 

ekkert gott skilið: „Já mér fannst ég bara vera aumingi, í dag myndi ég ekki láta 

bjóða mér margt af því sem ég gerði áður sko, bæði hvernig fólk talar og bara 

framkoman sko". Ása og og Eva nefna báðar að þær skilji ekki áfengisfíkn. Ása 

sagðist ekki skilja hvernig áfengisfíklar gætu drukkið frá sér fjölskylduna og húsið 

og viðurkennir sína fordóma gagnvart þeim. 

8.4 Úrræði og þjónusta  

Flestar konurnar höfðu prófað margoft hina ýmsu megrunarkúra og líkamsrækt 

áður en þær leituðu sér hjálpar vegna matarfíknar. Konurnar sögðu frá því hvaða 

úrræði og þjónustu þær nýttu sér ásamt því að segja frá viðhorfum sínum og 

tillögum að úrbótum.  

8.4.1 Reynsla af úrræðum 

 Eva var búin að vera styðstan tíma í fráhaldi af konunum. Hún hafði þó prófað 

ýmis ráð og reynt mikið á sig í þeim tilgangi að grennast með misjöfnum árangri. 
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Hún hafði prófað Herbalife og Dönsku vigtarráðgjafana með góðum árangri, en sá 

árangur hafði varað stutt. Fjórar kvennanna sögðust hafa verið búnar að prófa 

meðferð hjá fagaðilum, sem og ýmis námskeið og einkaþjálfun. Eva hafði þá auk 

þess sótt námskeið hjá kvíðameðferðarstöðinni og aðspurð hvort hún hafi góða 

reynslu af þeim sagði Eva: „Nei vita bara ekkert um hvað þeir eru að tala og skilja 

þetta ekki“. Þegar Eva hóf meðferð á MFM miðstöðinni var hún á biðlista eftir 

offitumeðferð. Hún sagði að ef hún hefði ekki fundið hvað það væri æðislegt að 

vera hjá MFM þá hefði hún beðið eftir að komast í hjáveituaðgerð. Björg fór í 

meðferð við offitu áður en hún leitaði sér hjálpar hjá MFM en sagði það ekki hafa 

hentað sér. Hún sagðist þó líkt og Eva hafa íhugað hjáveituaðgerð og fór í 

undirbúningshóp fyrir þá aðgerð. Eva og Björg voru hvorugar í 12 spora 

samtökum en Björg sagði að hún væri ekki tilbúin til þess að sækja fundi þeirra, 

þar sem hún var ekki búin að vera í MFM lengi. Ein kvennanna sagðist hafa verið 

tilbúin að gera hvað sem er. Eva sagðist hafa verið í mikilli sjálfsvorkunn:  

 

„Ég var bara orðin...leið á að vera ein og var aftur komin 
út í þessar þráhyggjuhugsanir og einhvern vegin þá fór ég 
þarna og fyrir mér var þetta bara enn einn 
megrunarkúrinn“.  
 

Í hópavinnunni á MFM gekk Evu vel með þyngdartap og sagði að þær konur sem 

voru með henni í hóp væru hennar bestu vinkonur í dag. Þrjár af konunum, voru 

enn í meðferð hjá MFM og fara á GSA fundi til þess að fá meiri stuðning. Kristín 

sagðist þurfa á samfélaginu í GSA að halda, því hún gæti leitað til fólks þar. Hulda 

sagði þá sem þjást af matarfíkn oft hafa sömu söguna að segja og því sé auðvelt 

að tengjast þeim: 

 

 "Þetta er rosalega skrítið að hlusta á annað fólk með 
sömu reynslu og maður sjálfur og maður hélt að maður 
væri svo einstakur, maður væri sá eini sem ætti þetta 
vandamál að geta ekki haldið sig á mottunni gagnvart 
kolvetnum".  
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Þær leituðu sér flestar hjálpar vegna þess að þeim fannst þær hafa náð botninum 

í þyngd. Ása: „Við erum að koma af því við erum feit, mér líður illa af því ég er 

feit, svo þegar maður fer að grafa og taka út efnin og þá fer hugurinn af stað“, 

Ein þeirra sagði að hún hafi náð sínum botni í andlegri líðan. Hún hafi því ákveðið 

að fara í meðferð áður en hún missti stjórn á þyngdinni. 

8.4.2 Mat á úrræðum við matarfíkn 

Álit kvennanna á 12 spora samtökunum GSA og OA var fremur misjafnt, en þau 

eru ætluð eintaklingum sem stunda ofát og/eða eru með matarfíkn. Evu fannst 

ekki nógu mikið um spjall hjá OA og taldi að það þyrfti að leggja meiri áherslu á 

það. Tveimur konunum fannst þessi samtök leggja of mikla áherslu á trú. Lára 

sagðist ekki hafa fundið neina tengingu við það fólk sem var þar áður en að það 

hafi breyst með tímanum. Björg taldi sig hafa fordóma gegn þessum samtökum: 

"[…]Fannst ég vera komin á einhverja samkomu hjá Krossinum, ég fílaði það 

ekki". Hún sagðist nota sjálfshjálparbækur frekar en einhverja ákveðna trú. Einnig 

sagðist hún vera að læra sálfræði og skoða hugann með þeim hætti: "Ég vil leita í 

það heldur en að leggjast á bæn og biðja til guðs, ég er bara ekki þannig 

þenkjandi". Rakel taldi að ekki myndi duga fyrir matarfíkil að vera einungis í 12 

spora samtökum þar sem ekki væri fagfólk að vinna þar og oft væru einstaklingar 

með annan vanda, eins og geðsjúkdóma sem þyrfti að taka tillit til.  

Kristín taldi að þar sem fólk skilgreindi fráhaldið sitt sjálft í OA hafi það ekki 

hentað henni. Hún hefði misnotað það og borðað yfir sig: „Ég vissi að ég þyrfti að 

hafa þennan stífa ramma. Það kerfi [OA] hentar þó einhverjum betur". Margar af 

konunum höfðu góða reynslu af þessum samtökum og sögðu þau mikilvæga 

viðbót við þá meðferð sem þær væru í hjá MFM. Allar konurnar voru sammála 

um að sú þjónusta sem MFM veitti væri góð, Ása sagði: "Ég man þegar ég kom 

fyrst í MFM þá bara vááá ég er komin heim". Elín sagði að ef fólk taldi sig vera 

matarfíkla þá væri ekki hægt að nota viljastyrkinn einan og sér. Kristín sagði MFM 

góðan stað til að byrja á fyrir þá sem ekki væru reiðubúnir til að kalla sig fíkla. Ása 

sagði þó flesta sem koma á MFM vera búna að prófa flest allt annað til þess að 

grennast og líða betur andlega: "[….]þetta er bara endastöð, þú ferð ekkert 

þangað bara.. þetta er rosalegt skref". Aðspurð um hvort Kristín myndi leita sér 
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hjálpar fagaðila innan heilbrigðiskerfisins vegna sinnar fíknar sagðist hún 

reiðubúin til þess ef hugarfar fagaðila gagnvart matarfíkn myndi breytast. Erna 

sagðist ánægð með þá hjálp sem hún fékk hjá MFM en taldi hugmyndafræði 

þeirra ekki passa við hugmyndafræði OA og GSA sem gengur út á að vera 

fjárhagslega óháður. Hún sagði marga á móti MFM vegna þess að það úrræði 

kostaði peninga og einhver aðili græðir á starfseminni. Hulda taldi ástæðu þess 

að önnur úrræði virkuðu ekki eins vel og úrræði við matarfíkn væru að þau 

úrræði væru aðeins megranir: 

 

 "Þetta (MFM) er ekki megrun, mér finnst þetta vera 
viðurkenning á því að það er ekki það að ég sé svona 
mikill aumingi, að ég sé stjórnlaus heldur er eitthvað upp í 
höfðinu á mér sem ég stjórna ekki, heilinn á mér bara 
virkar ekki eins og á fólki sem er ekki með matarfíkn".  
 

8.4.3 Meðferðaraðilar með matarfíkn  

Flestar konurnar voru sammála um það að finnast mikilvægt að þeir 

meðferðaraðilar sem væru að vinna með einstaklingum með matarfíkn væru 

sjálfir með matarfíkn í fráhaldi eða með reynslu af ofþyngd. Einnig tengdi Eva 

reynslu og þyngd saman og sagðist hafa slæma reynslu af OA fundi þar sem 

maður sem aldrei hafði þjáðst af offitu talaði um sína matarfíkn: “ ég varð bara 

þvílíkt pirruð.... meina þú ert ekki i einhverjum djúpum vanda ef þú ert bara búin 

að vera 13 kílóum yfir kjörþyngd.“ Hún sagði að það fólk sem hún vann með 

vegna síns vanda yrði að vera búið að upplifa þá miklu ofþyngd sem hún hafði 

upplifað til þess að geta skilið hana. Margar kvennanna sögðust frekar myndu 

leita til einstaklings með matarfíkn en fagaðila þar sem ekki væri hægt að læra 

allt af bókinni. Björg sagði reynsluna alltaf kenna best:  

 

„Það er bara þannig og það er alveg hægt að vera 
fagmaður á öllum sviðum en ef þú átt við einhvern vanda 
að etja þá getur þú leiðbeint best“.  
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Ása sagði nauðsynlegt að þeir sem vinna með einstaklingum með matarfíkn séu 

sjálfir með matarfíkn en bætir við: „Ég held samt að til þess að skilja fíkn, alveg 

sama hvaða fíkn þá þarf að vera ansi opin fyrir því“. Hún sagði það auðveldara að 

ná til fólks ef meðferðaraðilar geti deilt sinni reynslu.  

8.4.4 Úrbætur 

Fjórar konur nefndu að þeim fyndist að heilbrigðisþjónustan ætti að taka þátt í 

kostnaði rétt eins og í meðferð annarra fíkla. Rakel taldi það vera skerðing á 

mannréttindum að einstaklingar með matarfíkn hefðu ekki sama rétt á meðferð 

og áfengissjúklingar. Lára sagðist hafa þurft að borga háar fjárhæðir fyrir sínar 

meðferðir á MFM:  

"Það þarf að styðja fjárhagslega þá sem eru í þessum 
sporum og það er ekki síður þessi nálgun að þetta sé 
matarfíkn og þessi vitneskja sé til staðar og að það sé 
unnið með hana". 
 

Kristín taldi mjög æskilegt ef einhvers konar greiningarmiðstöð væri í boði þar 

sem hægt væri að greina hvort einstaklingur væri með matarfíkn eða ekki. Rakel 

taldi vera þörf á teymi þar sem allt fagfólk myndu vinna saman við að hjálpa 

einstaklingum með matarfíkn:  

 

„Minn draumur er að það væri bara teymi sem er að 
vinna með matarfíkn, læknir, hjúkrunarfræðingur, 
félagsráðgjafi, sálfræðingur og matarfíknarráðgjafi..þá 
gæti fólk bara komið og verið að vinna með alveg 
ótrúlega marga þætti, þú gætir verið að vinna í tilfinninga 
partinum, vinna í fíknisjúkdómnum, byrjað í léttri 
hreyfingu.. og svo væri líka hópavinna“ 

 
Tvær af konunum nefndu að auka þurfi umræðu um matarfíkn til muna þar sem 

fjöldi fólks væri með sjúkdóminn og gerði sér ekki grein fyrir því. Hulda sagði: 

"....Ég hafði ekki hugmynd um að þetta væri til". Rakel taldi mikilvægt að upplýsa 

fólk: „Það þurfa að vera meiri forvarnir .. og að fólk átti sig á því hvað það er að 

gefa börnunum að borða, er það að gera það að sykurfíkli“. 
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8.4.5 Mat á öðrum úrræðum 

Hjá mörgum konunum beindist talið að úrræðum fyrir einstaklinga með offitu en 

fimm kvennanna töldu þau úrræði eða stofnanir ekki henta fyrir einstaklinga með 

matarfíkn þó þau myndu henta vissum hópi af fólki. Einnig nefndu konurnar 

skilningleysi þar á því stjórnleysi sem þær upplifðu varðandi mat. Björg hafði 

einnig reynslu af offitumeðferð: „Þó þetta séu menntaðir einstaklingar og allt 

það.. þá vantar oft þennan skilning“. Henni reyndist erfitt að telja magn 

hitaeininga í matnum og sagði það ekki nóg að takmarka aðeins magn á 

svokölluðum fíkniefnum í matnum: 

 

"Þú segir ekki heróínfíkli að hann megi bara fá eina 
sprautu á dag.. það virkar ekki þannig, þetta eru 
fíkniefni".  
 

Björg bætti við að of mikil áhersla hefði verið á hreyfingu sem ekki hefði hentað 

henni vegna stoðkerfisvandamála. Eva sagði þau henta betur fyrir einstaklinga 

sem vantaði fræðslu varðandi mat en hentaði henni ekki.: „Ég veit allt um 

innihaldslýsingu og hitaeiningafjölda í bara öllum mat og veit allt um næringu og 

mataræði". Tvær af konunum töldu marga þeirra sem færu í meðferð á þessum 

stofnunum væru í raun með matarfíkn og hefðu því meiri þörf á stuðningi eftir 

meðferð. Þó þeir næðu þar góðum árangri væri hann ekki varanlegur. 

Stuðningurinn fyrir þá einstaklinga og alla fjölskylduna sem heild væri ekki 

nægilega mikill. 

Þrjár af konunum töldu hjáveituaðgerðir ekki henta fyrir alla þá sem berjast 

við offitu: 

"Það er ekki hægt að skera burt fíknina, það þarf að skoða 
þetta í stærra samhengi, gera þetta ekki að 
einstaklingsvandamáli, hvað býr að baki?".  
 

Tvær þeirra sögðust hafa séð marga koma í 12 spora samtök eftir hjáveituaðgerð 

þar sem ekki var tekið nægilega á andlega þætti vanda þeirra. Lára sagði að fólk 

sem færi í gegnum þessa aðgerð þrói mjög oft með sér aðra tegund af fíkn, eins 

og áfengisfíkn sem ekki er verið að tala um: 
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 "Þetta er náttúrulega rosaleg skerðing á lífsgæðum, það 
er svo margt sem þú þarft að sleppa og borðar svo lítið og 
þú ert ekki að vinna með hausinn á þér og það er svo stór 
partur af þessu".  

 

Þegar konurnar voru spurðar af hverju meðferð við átröskunum hefði ekki 

hentað þeim sögðu tvær þeirra að þó einstaklingar ættu við sömu vandamál að 

stríða varðandi mat þá væri nauðsynlegt fyrir einstaklinga með matarfíkn að taka 

ákveðin efni út. Einnig sögðust flestar þeirra ekki borða í köstum eða lotum líkt 

og einstaklingar með átkastaröskun. Björg sagðist vera búin að reyna að breyta 

hegðun sinni en það hafi ekki dugað fyrir hana, þar sem efnin voru ekki tekin út. 

Rakel sagði að sömu úrræði virki oft fyrir báða hópana en það dugi ekki að breyta 

hugsun og hegðun þegar um einstakling með matarfíkn er að ræða. Hún bætir 

við að hvort sem um ræðir einstakling með matarfíkn, átröskun eða einhvern 

sem þarf að komst út úr ákveðnum vana til að léttast, þá þurfi allir á stuðning að 

halda.  
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9 Umræður  

Í þessum kafla verður rætt um rannsóknina og niðurstöður ritgerðarinnar 

dregnar saman. Fjallað er um hvert þema fyrir sig út frá þeim 

rannsóknarspurningum sem settar voru fram í byrjun ritgerðarinnar. Í lokaorðum 

verður fjallað um þann lærdóm sem draga má af niðurstöðunum, styrk- og 

veikleika rannsóknarinnar sem og tillögur að frekari rannsóknum. 

9.1 Lýsing og þróun 

Sú tilgáta hefur verið sett fram að mikið unnin matvæli sem innihalda mikinn 

sykur, hveiti, fitu, salt og koffín valdi því að fólk missi stjórn á neyslu sinni og þrói 

fíkn (Ifland o.fl., 2009). Þessi tilgáta kemur heim og saman við frásögn kvennanna 

en þær höfðu allar fíkn í matvæli sem höfðu mikið magn þessara efna og fundu 

fyrir stjórnleysi við neyslu þeirra. Tvær þeirra lýstu því að þær hefðu enga 

svengdar eða seddutilfinningu sem gefur til kynna að þær hafi ekki vitað hvenær 

þær ættu að hætta að borða og því borðað of mikið en talið er að matafíkn gæti 

orsakast af ójafnvægi í svengd og seddumerkjum líkamans (Von Deneen og Liu, 

2011). Nokkrar kvennanna töluðu um miklar sveiflur í matarvenjum sínum og þó 

þær hafi náð tökum á neyslunni í ákveðinn tíma þá hafi löngun þeirra í ákveðnar 

fæðutegundir verið of mikil til að halda út megrunarkúra eða annað slíkt til lengri 

tíma. Rannsóknir styðja þetta þar sem þær sýna að mikill meirihluti einstaklinga 

sem fara í megrun þyngist aftur innan fimm ára (Gearhardt o.fl., 2009a).  

Þegar upplifun og reynsla kvennanna er skoðuð út frá greiningarviðmiðum 

kemur í ljós að mörg atriðana eiga við þær. Konurnar virtust flestar hafa haldið 

áfram notkun á þeim efnum sem olli þeim fíkn þrátt fyrir neikvæðar afleiðingar 

en þær töluðu flestar um þyngdaraukningu og neikvæð áhrif á þeirra líðan og 

samskipti. Greiningarkerfin innihalda bæði atriði er varða neikvæðar afleiðingar 

notkunar og fráhvörf ef neysla er minnkuð eða henni hætt (APA, 2000; WHO, 

1992). 

Konurnar töldu allar að þær hafi orðið fyrir fráhvörfum þegar þær hættu 

neyslu ákveðinna matvæla en nokkrar þeirra voru ekki vissar um hvort þær væru 

líkamlegar eða aðeins sálrænar, þær voru þó allar vissar um að þær hefðu fundið 

fyrir sálrænum einkennum fráhvarfa líkt og sterkri löngun. Algengast er að 
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einstaklingar séu með fíkn í girnilegan mat sem hefur hátt innihald sykurs og fitu, 

en þó hafa rannsóknir sýnt að vani varðandi matvæli skiptir einnig máli (Pelchat, 

2009). 

 Konurnar uppfylltu margar greiningarviðmið fyrir bæði vímuefnaröskun 

og átkastaröskun en raskanirnar fela báðar í sér áráttu varðandi mat, löngun og 

þráhyggjuhegðun sem einkennist af stjórnleysi (CASA, 2003; Wilson, 2010).  

Allar konurnar nema ein áttu það sameiginlegt að telja sig hafa átt erfiða 

æsku að einhverju leyti. Margar þeirra skorti ástúð sem börn eða höfðu orðið 

fyrir áföllum, þær virtust tengja það upphafi þess að þær fóru að leita sér 

huggunar í mat sem síðan hafi þróast í fíkn. Þetta er í samræmi við þær 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á áföllum í æsku, en sýnt hefur verið fram á 

tengsl milli líkamlegs og andlegs ofbeldis í æsku og hærri tíðni offitu á 

fullorðinsárum. Matur er þá gjarnan notaður til þess að takast á við þá streitu 

sem fylgir óheilbrigðum fjölskyldumynstrum (Carlisle o.fl., 2012). Jafnframt er 

talið að um 83% einstaklinga með átkastaröskun hafi orðið fyrir einhvers konar 

misnotkun í æsku (Grilo og Masheb, 2001).  

9.2 Að öðlast sátt og betri líðan 

Margar af konunum voru í verulegri ofþyngd þegar þær leituðu sér hjálpar við 

matarfíkn en þó ekki allar, sýnt hefur verið fram á að þó meirihluti einstaklinga 

með matarfíkn sé í ofþyngd eða með offitu er einn af hverjum tíu í eða undir 

kjörþyngd (Meule, 2011). 

 Samkvæmt rannsókn sem gerð var með notkun Yale kvarðans tengist 

matarfíkn sálrænum erfiðleikum einstaklinga (Burmeister o.fl., 2012). Allar 

konurnar höfðu prófað hinar ýmsu leiðir til að grennast en einnig til þess að vinna 

bug á sálrænum kvillum líkt og þunglyndi og áráttu-þráhyggju. Svo virðist sem 

allar konurnar hafi haft önnur vandamál utan matafíknar sem hafði áhrif á neyslu 

matar með beinum eða óbeinum hætti. Ein af konunum taldi að sykurneysla 

hefði gert hana þunglynda og tvær þeirra að lífstíll þeirra hafi valdið þeim kvíða. 

Rannsóknir benda til þess að óhófleg neysla á sykri geti valdið kvíða og þunglyndi 

(Cheren o.fl 2009). 
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Þeir einstaklingar sem telja sig með matarfíkn segjast stunda áhugamál sín í 

minna mæli vegna fíknarinnar. Þeir einangra sig vegna skammar sem gerir það að 

verkum að þeir forðast að borða fyrir framan aðra. Einnig er algengt að þeir séu 

haldnir ofþreytu og telja sig ekki geta séð nægilega vel um börn sín (Ifland o.fl., 

2009). Þetta kemur heim og saman við frásagnir kvennanna sem sögðu flestar að 

þær hefðu einangrast félagslega bæði vegna vaxandi vanlíðan og ofþyngdar, allar 

töldu að matarfíknin hefði haft neikvæð áhrif á samskipti þeirra við börnin sín. 

Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að þeir sem eru með matarfíkn eru ólíklegri til 

að fá örugga atvinnu eða klára menntun sem þeir hefja, (Ifland o.fl., 2009) en ein 

kvennanna talaði um að hún ætti erfitt með að byrja aftur í námi eftir 

framhaldsskóla. 

9.3 Stuðningur 

Nokkrar kvennanna sögðust finna fyrir fordómum og skilningleysi frá fjölskyldu 

sinni, tvær sögðust fá neikvæðar athugasemdir frá foreldrum og systkinum 

sínum, ein þeirra sagðist forðast fjölskylduboð með sinni fjölskyldu. Allar þær 

sem giftar voru sögðust fá mikinn stuðning frá eiginmönnum sínum en ein þeirra 

sagði þó sinn mann ekki skilja af hverju hún væri að fara þessa leiðm, það er að 

vera í fráhaldi og vigta matinn sinn. Þó engar rannsóknir virðast hafa verið gerðar 

á fordómum gegn matarfíkn þá sýna rannsóknir að einstaklingar í yfirþyngd verða 

oft fyrir fordómum af hendi sinna nánustu (Puhl, 2011). Fjórar kvennanna 

sögðust sjálfar vera með fordóma gagnvart fólki í ofþyngd og sjálfum sér vegna 

þyngdar sinnar sem er sambærilegt við niðurstöður annarra rannsókna (Schwartz 

o.fl., 2006). Þær sögðust finna fyrir skilningsleysi frá samfélaginu bæði vegna 

fíknar þeirra og þyngdar, en ein nefndi þó að skilningur væri að aukast. Tvær 

konurnar sögðust hafa orðið fyrir fordómum í sinni vinnu. Sýnt hefur verið fram á 

að einstaklingar í ofþyngd verði oft fyrir áreiti og neikvæðum ummælum frá 

samstarfsfólki þeirra (Lewis o.fl., 2011). 

9.4 Úrræði og þjónusta  

Konurnar töldu flestar að þær fengju mikinn stuðning frá öðrum einstaklingum 

með matarfíkn og töldu það vera mikinn kost ef sá sem þær leituðu hjálpar til 
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væri einnig með matarfíkn. Þeim fannst það flestum hafa jákvæð áhrif að sækja 

fundi hjá 12 spora samtökum en sýnt hefur verið fram á að meiri líkur eru á að 

einstaklingur endist í fráhaldi ef hann tekur þátt í 12 spora samtökum samhliða 

hefðbundinni meðferð (Fiorentine og Hillhouse, 2000; Moos og Timko, 2008). 

Svo virtist vera sem flestar konurnr höfðu prófað hin ýmsu úræði sem og 

skyndilausnir en töldu það ekkki henta einstaklingum með matarfíkn. Ekki væri 

nógu mikið hugað að andlega þætti vandans og ekki væri nóg að minnka magn 

matar heldur þyrfti að taka ákveðin matvæli alveg úr mataræði sínu til að árangur 

næðist (Foushi o.fl., 2007).  

9.5 Samantekt  

Konurnar töldu flestar að upplifanir í æsku og áföll sem þær höfðu orðið fyrir í 

æsku eða seinna á lífsleiðinni hafi haft mikil áhrif á þróun fíknarinnar.  

Þær fundu fyrir verulegum áhrifum fíknarinnar á lífsgæði sín, þar með talið á 

líðan, samskipti og félagslega virkni, sem og líkamlega heilsu þar sem ofþyngd er 

helsta birtingarmynd matarfíknar. Heildarsýn félagsráðgjafa er því mikilvæg 

þegar skoða þarf aðstæður einstaklingina með offitu út frá lífsálfélagslegum 

þáttum, fjölskyldu og fjölskyldusögu. Taka þarf tillit til þess að einstaklingurinn er 

hluti af stærra samfélagi þar sem kerfi og hópar innan þess hafa áhrif á líf hans, 

en mikilvægt er fyrir einstaklinginn að góð tengsl séu á milli kerfanna (Farley, o.fl, 

2006). Konurnar töldu flestar að mikilvægt væri að sá sem þær leituðu hjálpar til 

væru einnig með matarfíkn. Þær höfðu allar verið í meðferð hjá MFM miðtöðinni 

og töldu meðferðina þar góða. Flestar kvennana sóttu einnig fundi hjá 12 spora 

samtökum. Allar höfðu þær leitað sér hjálpar við tilfinningalegum vanda og/eða 

ofþyngdar, og margar þeirra höfðu prófað ýmis úrræðis ætluð einstaklingum með 

offitu eða átraskanir.  
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10 Lokaorð 

Rannsóknarspurningum ritgerðarinnar hefur verið svarað, ásamt því að tengja 

reynslu þátttakenda við niðurstöður erlendra rannsókna. 

Rannsakandi taldi að kvíði, þunglyndi og árátta hefðu verið áberandi 

þættir í frásögn kvennanna sem og brengluð sjálfsmynd og vanmáttarkennd 

vegna þyngdar og stjórnleysis. Þær virtust allar hafa dregið úr félagslegri virkni og 

einangrað sig vegna þyngdar og vanlíðunar. 

Fordómar og stimplanir á einstaklinga í ofþyngd eru taldar algengar. 

Áætla má út frá frásögn kvennanna að fordómar hafi aðallega beinst að þyngd en 

einnig að því að þær væru í fráhaldi og að ekkert væri til sem héti matarfíkn. Talið 

er að með því að viðurkenna matarfíkn sé verið að taka sjálfsábyrgð af fólki en 

rannsakandi telur að þá væri hægt að segja það sama um aðrar tegundir fíknar 

líkt og áfengisfíkn. Hvort sem um raunverulegan sjúkdóm er að ræða eða ekki, 

telur rannsakandi að nóg sé að vandinn sé raunverulegur fyrir vissan hóp af fólki. 

Hafa ber í huga hvort þörf sé á úrbótum í meðferð þeirra sem eiga við 

vanda með matarneyslu, hvort sem viðkomandi er í ofþyngd eða ekki. Svo virðist 

vera að hin hefðbundna leið til þyngdartaps henti ekki öllum en hún felst í í því að 

auka við hreyfingu og minnka magn matar. Fyrir suma virðist eina leiðin vera sú 

að halda sig alveg frá ákveðnum matvælum og líta á þau sem fíkniefni fyrir 

viðkomandi. Rannsakandi leggur til að kvarði Yale fyrir matarfíkn sem og 

greiningarviðmið fyrir fíkni- og átraskanir, þá sér í lagi átkastaröskun séu hafðar 

til hliðsjónar þegar leitað er úrræða og aðstoðar fyrir þá sem eiga við langvarandi 

vanda með matarvenjur sínar.  

Rannakandi telur einnig að skoða mætti þann möguleika að félagsráðgjafar 

vinni með hugræna atferlismeðferð í tengslum við matarfíkn út frá heildarsýn líkt 

og þeir hafa gert með góðum árangri með bæði vímuefna- og átraskanir.  

 Með þessum tillögum er rannsakandi þó ekki að taka afstöðu til þess 

hvort matarfíkn eigi heima í greiningarkerfunum ICD og DSM, en veltir fyrir sér 

hvort það geti haft neikvæðar afleiðingar í för með sér að sjúkdómsvæða fíkn í 

mat. 

Ritgerðin inniheldur bæði samantekt á helstu rannsóknum sem gerðar 
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hafa verið á matarfíkn og efni því tengdu og eigindlega rannsókn. Vonar 

rannsakandi að rannsóknin geti gefið vísbendingar um líðan og lífsgæði þeirra 

sem telja sig með matarfíkn. Þátttakendur voru allir afar viljugir við að koma 

reynslusögu sinni á framfæri og höfðu von um að rannsóknin gæti varpað ljósi á 

þeirra upplifanir af matarfíkn.  

10.1 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Reynt var að stuðla að réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar en þar sem um 

eigindlega rannsókn var að ræða er ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum 

hennar (Esterberg, 2002). Þær endurspegla aðeins reynslu þeirra átta kvenna 

sem tekin voru viðtöl við. Veikleikar rannsóknarinnar eru meðal annars skortur á 

áreiðanleika þar sem ekki er hægt að draga þá ályktun að niðurstaðan yrði sú 

sama ef rannsóknin yrði endurtekin af öðrum rannsakanda.  

Hér á landi hafa ekki verið gerðar aðrar rannsóknir á matarfíkn, svo vitað sé 

og lítið er um erlendar eigindlegar rannsóknir sem geta varpað ljósi á líðan og 

félagslegar aðstæður þessa hóps. Rannsakandi telur það bæði kost og galla 

hversu lítið efnið hefur verið rannsakað áður. Kosturinn er sá að um nýja 

þekkingu er að ræða og lítið hefur verið fjallað um matarfíkn á fræðilegan hátt á 

Íslandi. Ókostur þess að rannsaka efnið er að fræðilegi grunnur þess er 

fátæklegur og því voru skrifin krefjandi, þar sem álykta þurfti um matarfíkn út frá 

meðal annars áfengis- og vímuefnafíkn, átröskunum og offitu. Einnig gætti oft 

ósamræmis milli heimilda þar sem hugtök líkt og ofát og átköst voru illa 

skilgreind og þau notuð á mismunandi hátt milli rannsókna. Rannsakandi telur að 

sú grunnþekking sem rannsókninni er ætlað að veita, gefi af sér fleiri spurningar 

sem vert er að svara.  

10.2 Tillögur að frekari rannsóknum 

Meðal þess sem vert væri að skoða nánar er að gera megindlega rannsókn til að 

komast að því hver sé fjöldi þeirra einstaklinga á Íslandi sem skilgreinir sig með 

matarfíkn og/eða leiti sér aðstoðar vegna matarfíknar. Rannsakandi telur að 

áhugavert væri að gera rannsóknir með notkun Yale kvarðans. Einnig væri hægt 

að skoða fylgni ýmissa þátta, svo sem milli misnotkunar í æsku og matarfíknar og 
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rannsaka tengsl matarfíknar við erfðafræðilega þætti. Rannsakandi telur að 

rannsaka mætti mun milli kynja þegar kemur að matarfíkn, en ekki gafst tækifæri 

til þess í rannsókninni. Hægt væri að gera samanburðarrannsókn á árangri 

meðferða sem ætlaðar eru átröskunarsjúklingum og svo þeim sem beita annarri 

nálgun á matarfíkn með áherslu á fráhald, líkt og gert er með áfengisfíkn. Vert 

væri að skoða betur hverjar þjónustuþarfir þeirra eru sem telja sig haldna 

matarfíkn og hvers vegna önnur úrræði virðast ekki gagnast þeim nógu vel.  

Að lokum telur rannsakandi áhugavert að skoða hvort fagaðilar innan 

heilbrigðiskerfisins á Íslandi séu upplýstir um þann hóp sem telur sig haldna 

matarfíkn og hvort þeir taki að einhverju leyti tillit til eða vinni með vandann sem 

fíkn, en engar staðfestingar fengust á því hvort svo væri.  
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Fylgiskjal 1: Kynningarbréf 

 

 

 

Reynsla og lífsgæði einstaklinga með matarfíkn 

Upplýsingar til þátttakenda rannsóknarinnar 

 

Kæri viðtakandi, 
 
Fyrirhugað er að hefja ofangreinda rannsókn á vegum Háskóla Íslands. 

Vinsamlega íhugaðu neðangreindar upplýsingar vandlega áður en þú ákveður hvort þú viljir taka þátt í 

þessari rannsókn. Ábyrgðaraðili rannsóknar er Hervör Alma Árnadóttir, lektor í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands, hervora@hi.is. Sími: 525-4081. 

Rannsakandi er Ragna Dögg Þorsteinsdóttir meistaranemi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, 

námsverkefni í MA námi til starfsréttinda, rth27@hi.is. Sími: 866-0306. Hægt er að hafa samband við 

rannsakanda ef spurningar vakna er varða rannsóknina. 

Tilgangur og markmið rannsóknarinnar er að rannsaka reynslu og lífsgæði einstaklinga með 

matarfíkn. Í því felst að skoða líðan og aðstæður einstaklinga. Lífsgæði eru skynjun einstaklings á stöðu sinni 

í lífinu í samhengi við eigin menningu og verðmætamat, í tengslum við markmið, væntingar, lífskjör og 

hluttekt. Hugtakið er undir áhrifum af líkamlegri heilsu einstaklingsins, andlegu ástandi, sjálfstæði, 

félagstengslum og tengslum hans við umhverfisaðstæður. 

MFM miðstöðin er samstarfsaðili í rannsókninni og aðstoðar rannsakanda við að finna hugsanlega 

viðmælendur. MFM miðstöðin er meðferðar- og fræðslumiðstöð vegna matarfíknar og átraskana. 

Framkvæmdarstjóri miðstöðvarinnar hefur samband við hugsanlega þátttakendur með því að senda 

kynningarbréf með tölvupósti til skjólstæðinga miðstöðvarinnar. Þeir sem hafa áhuga á að taka þátt svara 

tölvupóstinum svo rannsakandi geti haft samband við þátttakanda. Gert er ráð fyrir að fjöldi þátttakenda 

verði 8-10. Einnig verður leitast eftir að hafa þátttakendur á aldrinum 20-35 ára og að hafa kynjahlutfallið 

jafnt. 

Rannsóknin byggir á hálfstöðluðum viðtölum þar sem rannsakandi styðst við viðtalsramma. 

Þátttakandi veitir rannsakanda eitt viðtal sem verður hljóðritað og reiknað er með að taki um það bil 

klukkustund. Stað- og tímasetning viðtalsins er háð samkomulagi milli rannsakenda og viðmælanda. Þetta 

gætu verið staðir eins og heimili þátttakanda, í sérstöku viðtalsherbergi í Háskóla Íslands eða viðtalsherbergi 

í MFM miðstöðinni. 

Ávinningur af því að taka þátt í rannsókninni er sá að þátttakandi hjálpar til við að veita innsýn í 

aðstæður og líðan fólks með matarfíkn. Rannsóknin gæti nýst fagfólki til að skapa og þróa úrræði og hvatt til 

frekari rannsókna á sviði matarfíknar. 

Vert er að nefna að áhætta gæti legið í að taka þátt í rannsókninni. Það gæti verið tilfinningaþrungið 

fyrir þátttakendur að deila reynslu sinni. Það er breytilegt eftir einstaklingum hversu vel eða þægilega fólki 

líður með að opna á eigin reynslu og tilfinningar. Því verður hægt að hafa samband við ábyrgðaraðila ef þörf 

mailto:hervora@hi.is
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þykir á meðan á viðtalinu stendur. Ef viðtal hefur valdið því að þátttakanda líður illa og óskar eftir að tala við 

sérfræðing þá mun rannsakandi útvega sérfræðing sem er reiðubúinn að taka þátttakendur í eitt viðtal 

og/eða áfallahjálp þeim að kostnaðarlausu. Óskar Dýrmundur Ólafsson framkvæmdarstjóri 

þjónustumiðstöðvar Breiðholts mun sjá til þess að þátttakendur fái þessa þjónustu. Sími:411-1300. Netfang: 

oskar.dyrmundur.olafsson@reykjavik.is. Heimilisfang: Álfabakki 12. Þátttakendur eru ekki sérstaklega 

tryggðir í þessari rannsókn og ekki er greitt fyrir þátttöku. 

Leitað verður eftir skriflegu samþykki þeirra þátttakenda sem leggja upplýsingar og efnivið í þágu 

rannsóknarinnar. Þátttakendum er frjálst að hafna þátttöku eða hætta við þátttöku á hvaða stigi 

rannsóknarinnar sem er, án útskýringa og án áhrifa á þá þjónustu sem viðkomandi á rétt á. Gögnum 

varðandi þá þátttakendur verður þá eytt tafarlaust. Einnig er þátttakendum heimilt að neita að ræða einstök 

atriði ef þau vekja vanlíðan á einhvern hátt eða óvíst er um svar. 

Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í rannsókninni verða meðhöndaðar samkvæmt ströngustu 

reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu 

frumgagna. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað í læstri hirslu eða varin með aðgangsorði á 

meðan á rannsókn stendur og öllum gögnum verði eytt að rannsókn lokinni eigi síðar en 1. febrúar 2013.  

Rannsóknin er unnin með samþykki Vísindasiðanefndar og samþykki MFM miðstöðvarinnar um 

samstarf. Einnig hefur rannsóknin verið tilkynnt til Persónuverndar.  

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í 

rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Hafnarhúsinu v/Tryggvagötu, 101 Reykjavík,. 

Sími: 551-7100, fax: 551-1444, tölvupóstfang: visindasidanefnd@vsn.stjr.is.  

Kær kveðja, 
með von um góðar undirtektir, 
  
  
_____________________ _______________________  
Hervör Alma Árnadóttir Ragna Dögg Þorsteinsdóttir 
Lektor í félagsráðgjöf Meistaranemi í félagsráðgjöf 
Sími: 525-4081   Sími: 866-0306 
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Fylgiskjal 2: Samþykkisyfirlýsing 

 
 
 

 
Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttakendur 

 
„Reynsla og lífsgæði einstaklinga með matarfíkn” 

 

Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið upplýsingarnar um rannsóknina sem mér voru 

afhentar, hef fengið tækifæri til að spyrja spurninga um rannsóknina og fengið fullnægjandi svör og 

útskýringar á atriðum sem mér voru óljós. Ég hef af fúsum og frjálsum vilja ákveðið að taka þátt í 

rannsókninni. Mér er ljóst, að þó ég hafi skrifað undir þessa samstarfsyfirlýsingu, get ég stöðvað þátttöku 

mína hvenær sem er án útskýringa.  

Mér er ljóst að öllum rannsóknargögnum verður eytt að rannsókn lokinni og eigi síðar en 1. febrúar 

2013.  

 
Dagsetning: __________________ 

 

_____________________________________________ 
Undirritun þátttakanda 

 

Undirritaður, starfsmaður rannsóknarinnar, staðfestir hér með að hafa veitt upplýsingar um eðli og tilgang 

rannsóknarinnar, í samræmi við lög og reglur um vísindarannsóknir. 

 

_______________________________________ 
Nafn þess sem leggur samþykkisyfirlýsinguna fyrir 

 

  
Bréf þetta er í tvíriti, eitt fyrir þátttakanda og eitt fyrir rannsakanda. 
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Fylgiskjal 3: Samstarfsyfirlýsingar 
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Fylgiskjal 4: Viðtalsvísir 

Bakgrunnsupplýsingar: 

-kyn 

-Aldur 

-Menntun  

-atvinna 

-hjúskaparstaða/sambúðarform 

- Börn/foreldrar/Systkini  

 

Upphaf:  

Hvenær fórstu að finna fyrir einkennum matarfíknar? 

Lýstu fyrir mér upphafinu af þinni fíkn?  

Tengdist fíknin atburði/atburðum í lífi þínu á þeim tíma?  

-hvernig leið þér? 

Hvernig og hvenær vissir þú að um fíkn var að ræða? 

–hver voru einkennin? 

Hvað varð til þess að þú leitaðir þér hjálpar? 

Hvert fórstu að leita þér hjálpar? 

Hvernig voru móttökurnar/viðhorfið þar? 

 

Lýsing og þróun 

Hvernig myndir þú lýsa fíkn þinni? 

Hver heldur þú að sé ástæðan fyrir þinni fíkn? 

Hvernig þróaðist þín fíkn? Hvað breyttist? (hefur orðið breyting frá upphafi til dagsins í dag, hvernig) 

Eru tímabil þar sem þú finnur meira eða minna fyrir fíkninni? hvað verður til þess?  

Áhrif og líðan 

Hvaða áhrif hefur matarfíkn á líf þitt?  

 - vinnu/skóla, 

 -áhugamál 

 -andlega líðan (þunglyndi, streita, kvíði) 

-líkamlega líðan 

-Samskipti við fjölskyldu, vini, maka 

Hvernig upplifir þú stuðning frá vinum og fjölskyldu?  

-Ræðir þú um fíknina við þau? 

Verður þú vör/var við þekkingarleysi varðandi matarfíkn? 

hefurðu orðið vör/var við fordóma sem beinast að matarfíklum 

 

Meðferð 

Ertu að leita þér aðstoðar í dag?  

Hvaða aðferð notar þú til að hafa stjórn á fíkninni? 

Hvað finnst þér um þau úrræði sem eru í boði fyrir einstaklinga með matarfíkn? Hefur þú sætt þig við fráhald til 

æviloka?  

–fannstu fyrir sátt og hvað varð til þess? 


