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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð verður sjónum beint að áhrifum fíknar og hvort fólk geti ánetjast líkamsrækt. 

Fjallað verður um áhrif þess að stunda of mikla líkamsrækt sem getur orðið einstaklingnum 

skaðleg en það hefur verið nefnt líkamsræktarfíkn. Líkamsræktarfíkn er oft skoðuð sem 

undirflokkur atferlisfíknar, en í nýjustu útgáfu DSM greiningarkerfisins er spilafíkn eina 

skráða atferlisfíknin. Fyrst verður gerð grein fyrir hugtakinu fíkn almennt. En síðan verður 

rætt um atferlisfíkn og undirflokka hennar sem ekki hafa enn verið viðurkennd í DSM-V 

greiningarkerfinu sem atferlisfíkn. Aðal umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er 

líkamsræktarfíkn, uppruni og einkenni hennar og þau greiningarviðmið og mælitæki sem hafa 

verið þróuð til að meta hvort að einstaklingur sé með líkamsræktarfíkn eða ekki. Einnig er 

stutt umfjöllun um tengsl líkamsræktarfíknar við átröskun sem og umfjöllun um 

vöðvaskynjunarröskun sem er fíkn í stærri vöðva. Að lokum verður svo talað um þær 

lífeðlisfræðilegu útskýringar sem talið er að stuðli að þróun líkamsræktarfíknar.  
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Líkamsrækt 

Hreyfing getur verið margskonar. Þar má nefna skipulagða þátttöku í íþróttum, mismunandi 

hreyfing úti við, eins og hlaup eða áskrift að líkamsræktarstöðvum. Líkamsræktarstöðvar 

landsins eru margar og úr mörgum stöðvum að velja. Í rannsókn Sigríðar Láru 

Guðmundsdóttur og félaga (2004) var kannað hvers konar líkamlega þjálfun Íslendingar á 

höfuðborgarsvæðinu stunduðu. Það kom í ljós að 19% kvenna og 24% karlmanna stunduðu 

enga líkamlega þjálfun vikulega. Algengara var að yngra fólk stundaði líkamsrækt eins og 

tækja-og lyftingarþjálfun, eða um 16% yngri kvenna. Sömu niðurstöður voru hjá yngri 

karlmönnum en þar var knattspyrna algengust hjá 9,4% yngri karlmanna og tækja-og 

lyftingarþjálfun hjá 8% þeirra. En eldri þátttakendur stunduðu frekar hreyfingu eins og 

leikfimi, göngu og sund. 

Talið er að gott sé að stunda líkamsrækt til að bæta bæði líkamlega og andlega heilsu 

og mikið lagt upp úr því að allir stundi einhverja hreyfingu daglega. Þrátt fyrir það hafa 

rannsóknir sýnt að of mikil líkamsrækt getur orðið til þess að einstaklingur verði háður henni 

og finni fyrir fráhvarfseinkennum ef hún er ekki stunduð (Aidman og Woolard, 2003). 

Megin umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er að skoða hvað getur gerst þegar 

einstaklingur fer að stunda of mikla líkamsrækt, eða að því marki þegar hún tekur yfir líf 

hans. Einstaklingurinn upplifir þá fráhvarfseinkenni þegar líkamsræktin er ekki stunduð í 

ákveðin tíma. Þetta hegðunarmynstur hefur verið kallað líkamsræktarfíkn (e. exercise 

addiction). 

 

Hvað er fíkn? 

Upprunalega merking hugtaksins „fíkn“ var þýdd sem svo að „gefa yfir“ (e. giving over) eða 

að vera „mjög helgaður“ (e. highly devoted) annað hvort einhverri manneskju eða 

athafnasemi, eða þá að stunda ákveðna hegðun aftur og aftur. En það hefur verið mikið 

deilumál um merkingu hugtaksins (Sussman og Sussman, 2011) og hefur þótt erfitt að koma 

með eina skilgreiningu sem flestir fallast á (Terry, Szabo og Griffiths, 2004). Sinnott-

Armstrong og Pickard (2013) benda á mikilvægi þess að fá fram nákvæma skilgreiningu á 

hugtakinu fíkn sem kveður á um nákvæm einkenni þess og sem flestir geta verið sammála 

um. 

Að skilgreina fíkn út frá misnotkun á áfengi og vímuefnum var við líði hér áður fyrr 

(Terry o.fl., 2004). Fyrir 19. öldina var ekki algengt að lyf eða áfengi væru tengd við „fíkn“ 
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heldur voru þessi efni, eins og Opium oft kölluð lyf (e. medicine) (Alexander og 

Schweighofer, 1988). Nú hefur fleiri atferlum verið lýst sem ávanabindandi undir ákveðnum 

kringumstæðum. En þar má nefna atferlisfíkn á borð við líkamsræktarfíkn, kynlífsfíkn, 

spilafíkn, tölvuleikjafíkn og notkun internetsins, eða internetfíkn (Terry o.fl., 2004). 

Í DSM-IV var greint á milli misnotkunar vímuefna (e. substance abuse) og þess að 

vera háður vímuefnum (e. substance dependence) (American Psychiatric Association, 2000). Í 

DSM-V eru vímutengdum röskunum (e. substance-related disorders) skipt í, raskanir 

tengdum vímuefnanotkun (e. substance use disorder) annars vegar og hins vegar í raskanir 

sem vímuefni kalla fram (e. substance-induced disorders). Misnotkun vímuefna (e. substance 

abuse) og það að vera háður vímuefnum (e. substance dependence), er nú skilgreint sem 

röskun tengdri vímuefnanotkun (e. substance use disorder) í DSM-V (American Psychiatric 

Association, 2013). Ástæða þess er að erfitt hefur reynst að greina á milli misnotkunar og þess 

að vera háður, auk þess sem áreiðanleiki mælinga fyrir greiningu á misnotkun vímuefna (e. 

substance abuse) er lítill (Hasin, Fenton, Beseler, Park, og Wall, 2012).  

Einkenni raskana tengdum vímuefnanotkun (e. substance use disorders) eru af 

hugrænum-, atferlis- og sálfræðilegum toga. Einstaklingar upplifa mörg vandamál tengd 

fíkninni en halda samt áfram að nota efnið þrátt fyrir það. Tala má um raskanir tengdar 

vímuefnum sem fíkn í vímuefni. DSM-V gefur upp 11 greiningarviðmið fyrir röskun tengda 

vímuefnanotkun (e. substance use disorders) sem skiptast í fjóra hópa.  

Fyrsti hópur greiningarviðmiða er skert stjórn (e. impaired control) sem inniheldur 

eftirfarandi greiningarviðmið: (1) einstaklingur gæti tekið stærri og stærri skammta heldur en 

fyrirhugað var yfir langan tíma, (2) einstaklingur vill minnka og stjórna vímuefnanotkun 

sinni, en mistekst, (3) einstaklingur eyðir miklum tíma í að ná í og nota vímuefnið eða jafna 

sig eftir notkun þess og (4) einstaklingur finnur fyrir mikilli löngun í að nota vímuefnið.  

Annar hópur greiningarviðmiða er félagsleg skerðing (e. social impairment). 

Greiningarviðmiðin samanstanda af: (5) ef að einstaklingur heldur áfram að nota vímuefnin 

nær hann ekki að sinna öðrum mikilvægum skyldum sem hann hefur til fjölskyldu, vinnu og 

skóla, (6) einstaklingur heldur áfram notkun vímuefna þrátt fyrir endurtekna erfiðleika í 

félagslegum samskiptum, (7) einstaklingur sinnir ekki mikilvægum félags-, vinnu- eða 

tómstundaathöfnum vegna vímuefnanotkunar.  

Þriðji hópur greiningarviðmiða er vafasöm notkun (e. risky use) og inniheldur 

greiningarviðmiðin: (8) einstaklingur heldur áfram að nota vímuefni í hættulegum aðstæðum, 
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eins og þegar hann keyrir bíl, (9) þrátt fyrir vitneskju um líkamleg og sálfræðileg vandamál 

tengda notkun vímuefna heldur einstaklingur áfram notkun þeirra.  

Fjórði og síðasti hópur greiningarviðmiða fyrir raskanir tengdum vímuefnanotkun (e. 

substance use disorders) eru lyfjafræðileg greiningarviðmið (e. pharmacological criteria) en 

sá hópur inniheldur greiningarviðmiðin: (10) þol einstaklings verður meira þar sem sama 

magn vímuefna hefur ekki sömu áhrif og í byrjun og þarf einstaklingur alltaf að auka skammt 

vímuefnis, (11) fráhvarf verður þegar samansöfnun vímuefnis í blóðinu minnkar í einstaklingi 

sem er mjög háður efninu, einstaklingur upplifir fráhvarfseinkenni og er líklegur til þess að 

neyta vímuefnisins til þess að losna við fráhvarfseinkenni (American Psychiatric Association, 

2013). 

Þau efni sem teljast til flokkunar í vímuefnatengdum röskunum (e. substance-related 

disorders) eru meðal annars áfengi, koffín, kannabis, ofskynjunarlyf, innöndunarlyf, ópíum, 

róandi lyf, svefnlyf, tóbak og önnur óþekkt efni. Verðlaunakerfi heilans (e. reward system of 

the brain) er virkjað þegar að efni eru tekin í of miklu magni. Sú virkjun verður oft svo mikil 

að einstaklingur sem er undir áhrifum sinnir ekki neinu öðru. Við þessa virkjun finnur 

einstaklingur fyrir vellíðunartilfinningu, sem kallast „víma“ (e. high). Þegar röskun verður á 

hömlunarkerfum heilans minnkar oft sjálfsstjórn og þeir einstaklingar sem hafa ekki mikla 

sjálfsstjórn eru þar af leiðandi móttækilegri fyrir vímuefnum (American Psychiatric 

Association, 2013). 

 

Atferlisfíkn 

Hefð er fyrir því að fjalla um fíkn útfrá neyslu áfengis eða vímuefna (Griffiths, 1996). En í 

nýjustu útgáfu DSM greiningarkerfisins hefur verið bætt við kafla sem nefnist fíkn sem 

tengist ekki vímuefnaröskunum (e. non substance-related disorders), eða atferlisfíkn. Í þeim 

kafla er spilafíkn eina atferlisfíknin sem gerð eru skil, en ástæðan fyrir því er sú að rannsóknir 

skortir sem sýna að dæmi um atferli af öðru tagi teljist fíkn (American Psychiatric 

Association, 2013). Atferlisfíkn á það sameiginlegt með vímuefna-og áfengisfíkn að þeir 

einstaklingar sem þjást af þessum kvillum upplifa minni sjálfstjórn. En það sem greinir 

atferlisfíkn frá vímuefnafíkn er að hún felur ekki í sér inntöku á hættulegum efnum. 

Atferlisfíkn felur í sér að einstaklingur missir stjórn á hegðun sinni og innri hvötum og 

viðheldur þessari tilteknu hegðun í óhóflegu magni þrátt fyrir að vita af skaðlegum 

afleiðingum hennar (Grant, Potenza, Weinstain og Gorelick, 2010; Griffiths, 1996). Sem 
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dæmi má nefna kaupfíkn, sjúklega áráttu í að plokka í húð (e. pathologic skin picking), 

matarfíkn, kynlífsfíkn, spilafíkn, fíkn í að vilja vera sólbrúnn (e. excessive tanning) og 

tölvuleikja-og internetfíkn svo eitthvað sé nefnt (Grant o.fl., 2010; Griffiths, 1996). Þeir sem 

þjást af atferlisfíkn tala oft um óstjórnlega þörf til þess að gera ákveðna hegðun sem 

einkennist af mikilli örvun og spennu. Einstaklingum finnst síðan að eina leiðin til þess að 

losna við þessa spennu og upplifa létti sé að framkvæma þessa tilteknu hegðun (Grant o.fl., 

2010). En þessi óstjórnlega þörf er einnig að finna hjá þeim sem þjást af vímuefna-eða 

áfengisfíkn (Grant o.fl., 2010).  

Griffiths (1996, 1997, 2002) hefur tekið saman almenna þætti fíknar sem áður voru 

skilgreindir af Brown árið 1993. Griffiths (1996, 1997, 2002) reyndi að auðkenna 

sameiginlega þætti í hegðun sem er ákveðnu atferli sameiginlegt. Þar má nefna atferli á borð 

við notkun fjárhættuspila, internets, tölvu og líkamsræktar og styður það að sú hegðun getur 

orðið ánetjandi. Þeir þættir eru taldir upp hér fyrir neðan: 

a) Mikilvægi (e. salience): Á við um þegar að einstaklingur fer að hugsa um, þrá og 

hegða sér í samræmi við eitthvað ákveðið atferli, það mikið að það tekur yfir líf 

einstaklingsins. 

b) Skapbreytingar (e. mood modification): Á við um þegar einstaklingar taka þátt í 

einhverju atferli og finna fyrir sérstakri upplifun þar sem þeir fara í ákveðna vímu. 

c) Þol (e. tolerance): Á við um að til þess að upplifa sömu áhrif atferlisins og áður, 

þarf einstaklingurinn alltaf að auka við magn eða tíðni atferlisins. 

d) Fráhvarfseinkenni (e. withdrawl symptoms): Þegar einstaklingur minnkar eða 

hættir því atferli sem víman gaf, fylgja oft fráhvarfseinkenni sem eru óþægilegar 

tilfinningar, andlegar og líkamlegar. 

e) Ágreiningur (e. conflict): Á við um það þegar að nánustu ættingjar hafa áhyggjur 

af því ákveðna atferli sem einstaklingurinn er orðinn háður og ágreining milli 

þeirra og einstaklingsins sem um ræðir. Einnig geta komið upp flækjur milli 

fíkilsins og vinnu, áhugamála og félasgslífs. 

f) Bakslag (e. relapse): Þegar að einstaklingur hefur ekki stundað ákveðið atferli í 

langan tíma, á hann það til að fara aftur í sama horf og verða háður atferlinu að 

nýju (Griffiths, 1996, Griffiths, 1997, Griffiths, 2002, sjá í Terry o.fl., 2004). 
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Óskilgreind atferlisfíkn 

Atferlisfíkn (e. behavioral addiction) er gerð skil í DMS-V, en þar eru gefin upp dæmi um 

undirflokka atferlisfíknar. Þeir undirflokkar eru kynlífsfíkn, líkamsræktarfíkn og kaupfíkn. 

DMS-V tekur hins vegar ekki þessa undirflokka með í nýjustu útgáfu sinni. Ekki er enn hægt 

að skilgreina þessi hegðunarmynstur sem hugrænar raskanir (e. mental disorders) þar sem 

rannsóknir skortir um þessa flokka og greiningarviðmið ekki fullkláruð (American Psychiatric 

Association, 2013). En hér á eftir verður nokkrum þessara hegðunarmynstra gerð skil sem í 

framtíðinni munu hugsanlega flokkast undir atferlisfíkn. Þessi hegðunarmynstur eru 

tölvuleikjafíkn, internetfíkn, matarfíkn, kaupfíkn og spilafíkn. 

Tölvuleikjafíkn er dæmi um atferlisfíkn sem ekki hefur enn verið gerð skil í DSM 

greiningarkerfinu (American Psychiatric Association, 2013). Viðmið um einkenni 

tölvuleikjavanda draga mið af viðmiðum spilafíknar. Bæði það að spila tölvuleiki og að spila í 

spilakössum er atferli sem er ætlað til skemmtunar til að byrja með og eykur þar með 

dópamín virkni í heila vegna ánægjulegra tilfinningalegra og eftirsóknarverðra viðbragða sem 

fylgja atferlinu. (Gentile o.fl., 2011; Koepp o.fl., 1998). Þegar tölvuleikjaspilun er orðin að 

fíkn getur hegðunin tekið yfir líf og sálfræðilega virkni einstaklingsins (Gentile o.fl., 2011). Í 

rannsókn Gentile og félaga (2011) kom í ljós að það eru ákveðin persónuleikaeinkenni í 

unglingum sem teljast til áhættuþátta fyrir því að þróa með sér tölvuleikjafíkn. Þessi 

persónuleikaeinkenni voru hvatvísi, léleg félagsleg hæfni, takmörkuð samkennd og léleg 

tilfinningastjórnun. 

Internetið er stór partur af lífi hverrar manneskju nú til dags. Fólk notar internetið bæði 

sem hluta af vinnuumhverfi sínu sem og samskipta-og afþreyingarmiðil heima fyrir. 

Internetið sem miðill er ekki talinn vera orsakavaldur svokallaðrar internetfíknar, heldur sú 

athafnasemi sem einstaklingar stunda á internetinu og það veitir aðgang að (Van Rooij, 

Schoenmakers, Van de Eijnden og Van de Mheen, 2010).  

Talið er að matur sem inniheldur mikinn sykur, einföld kolvetni, mikla fitu, salt og 

koffín sé matur sem fólk verði auðveldlega háð og missi því stjórn á matarvenjum sínum. 

Margir þróa með sér matarfíkn í kjölfar þess að borða þennan mat, upplifa ánægjutilfinningu 

sem fylgir þeim efnum sem eru í matnum og vilja endurtaka þá hegðun að borða (Ifland o.fl., 

2009). 

Kaupfíkn felst í því að vera með óstjórnanlega þörf fyrir því að kaupa hluti en þá 

sérstaklega föt (Lejoyeux, Adés, Tassain og Solomon, 1996). Einstaklingur með kaupfíkn 
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kaupir þessa hluti vegna óskiljanlegra þarfa og hvata fyrir að eignast þá, en ekki vegna þess 

að hann hafi beint þörf fyrir þá. Einnig stunda einstaklingar með kaupfíkn þessa hegðun til 

þess að losa um ákveðna innri spennu sem þeir upplifa og telja að eina leiðin til þess að losna 

við hana sé að kaupa (Krueger, 1988). 

Spilafíkn er eina viðurkennda atferlisfíknin í flokkunarkerfi DSM-V (American 

Psychiatric Association, 2013). Það sem gerist þegar einstaklingur þróar með sér spilafíkn er 

að hann fær aftur og aftur ákveðin verðlaun eða styrkingu (e. reinforcement) á formi virkrar 

skilyrðingar í þeim aðstæðum þar sem hann er að stunda spilahegðunina og þar með eykst hún 

(Parke og Griffiths, 2004). Þættir sem styrkja spilahegðunina eru meðal annars peningar, 

lífeðlisfræðileg spenna við að spila, sjálfstraust og félagslegir þættir (Griffiths, 1999). Oft er 

spilahegðuninnni einnig viðhaldið með millistyrkjum en þá telur spilarinn sig rétt hafa misst 

af vinningi (e. near misses) (Parke og Griffiths, 2004). Það eykur vonina um vinning næst og 

ýtir undir það að halda áfram að reyna (Reid, 1986).  

 

Líkamsræktarfíkn 

Það að hreyfa sig hefur góð áhrif, bæði andlega og líkamlega. Rannsóknir hafa sýnt að 

hreyfing eða líkamsrækt hefur jákvæð áhrif og í sumum tilfellum minnkar hún einkenni 

þunglyndis og kvíða (Craft og Perna, 2004; Ogden, Veale og Summers, 1997). Ráðleggingar 

frá Lýðheilsustöð (2008) eru að 30 mínútur af hreyfingu á dag sé æskileg fyrir fullorðna til að 

halda góðri líkamlegri og andlegri heilsu. Mikið hefur verið rætt um að hreyfing minnki 

líkurnar á of háum blóðþrýstingi, hjarta-og kransæðasjúkdómum, beinþynningu og/eða offitu 

(Dunn, Trivedi, Kampert, Clark, Chambliss, 2005; Hillsdon og Thorogood, 1996). Þrátt fyrir 

góð áhrif líkamsræktar og hreyfingar, hafa komið fram rannsóknir sem sýna neikvæð áhrif 

þess að stunda líkamsrækt eða hreyfingu í of miklum mæli (Morgan, 1979, sjá í Allegre, 

Souville, Therme, Griffiths, 2006). 

Eitt af því sem skilur að iðkendur líkamsræktar sem stunda hreyfinguna af kappi frá 

einstaklingum sem þjást af líkamsræktarfíkn er styrkur fráhvarfseinkenna sem þeir upplifa 

(Berczik o.fl., 2012). Þegar einstaklingi með líkamsræktarfíkn er haldið frá hreyfingu getur 

það kallað fram fráhvarfseinkenni sem geta lýst sér í fjandsemi, samviskubiti og pirringi 

(Glasser, 1976). Árið 1981 kom Sachs fram með nokkur atriði sem aðgreindu iðkendur 

líkamsræktar sem stunda hana af kappi og einstaklinga með líkamsræktarfíkn (Terry o.fl., 

2004). Sachs sagði að iðkendur líkamsræktar sem stunduðu hana af kappi, tóku þátt í 
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hreyfingunni vegna utanaðkomandi (e. extrinsic) verðlauna, þegar ekki gafst tækifæri til 

hreyfingar upplifðu þeir ekki mikil fráhvarfseinkenni og líta ekki á hreyfingu sem 

mikilvægasta part í lífi þeirra. Aftur á móti sagði hann að það sem einkenndi einstaklinga með 

líkamsræktarfíkn væri að þeir einstaklingar töldu að það mikilvægasta í lífinu væri hreyfing, 

markmiðið var að öðlast eðlislægar/innri (e. intrinsic) hvatir með því að stunda hreyfinguna 

og þegar að fólk með líkamsræktarfíkn höfðu ekki tök á því að stunda hreyfinguna sína 

upplifði það ákveðinn skort (Terry o.fl., 2004). Sachs skilgreindi fíkn í að hlaupa sem „fíkn 

sem hefur sálfræðilegt og/eða lífeðlisfræðilegt eðli og einkennist með fráhvarfseinkennum ef 

einstaklingur hreyfir sig ekki í 24 til 36 klukkustundir“ (Sachs, 1981, sjá í Weinberg og 

Gould, 2015).  

Hins vegar er fyrsta lýsingin á líkamsræktarfíkn tileinkuð Baekeland (1970). 

Baekeland (1970) rannsakaði svefnmynstur þátttakenda sem stunduðu reglulega líkamsrækt, 

bæði á þeim tíma sem þeir stunduðu líkamsrækt og einnig  á mánaðartímabili þar sem þeir 

stunduðu ekki líkamsrækt. Baekeland átti í miklum erfiðleikum með að finna þátttakendur í 

rannsókn sína sem voru vanir því að stunda líkamsrækt fimm til sex sinnum í viku og vildu 

halda sig frá líkamsrækt í mánuð. Þeir einstaklingar neituðu einnig þátttöku jafnvel þótt þeim 

væri boðin peningaupphæð gegn því að sleppa því að stunda líkamsrækt í mánuð. Þetta má 

túlka sem svo að þeir hafi verið háðir því að stunda líkamsrækt. Baekeland fann að lokum 14 

þátttakendur sem vildu taka þátt, en þeir stunduðu líkamsrækt þrisvar til fjórum sinnum í 

viku. Í tvo daga á því tímabili sem þátttakendur stunduðu líkamsrækt var svefn þeirra 

skoðaður. Á því mánaðartímabili sem engin líkamsrækt var stunduð var svefn þátttakenda 

skoðaður í fjórar nætur. Þegar þátttakendur stunduðu ekki líkamsrækt í mánuð sögðu þeir frá 

fráhvarfseinkennum á formi kvíða, þörf fyrir því að vera með öðrum, kynferðislegri spennu 

sem og meiri skerðingu í svefnmynstri (Baekeland, 1970). 

Skiptar skoðanir eru á því hvort að tala eigi um líkamsræktarfíkn á formi jákvæðrar 

eða neikvæðrar fíknar (Berczik o.fl., 2012; Terry o.fl., 2004). Glasser (1976) talaði fyrstur um 

jákvæða fíkn (e. positive addiction), en hann taldi að fíkn væri ekki bara af því slæma. Hann 

sagði að jákvæð fíkn gerði líf okkar ánægjulegra og gerði það að verkum að við yrðum 

sterkari manneskjur. Þar kom hann inn á kostina við það að stunda líkamsrækt reglulega, til 

dæmis að hún bætti sjálfstraust einstaklinga. Hann talaði um að jákvæð líkamsræktarfíkn væri 

heilsusamleg og ætti ekki samleið með sjálfskaðandi hegðunum sem teldust til fíknar eins og 

noktun áfengis og vímuefnamisnotkunar (Glasser, 1976). Ekki voru allir sammála þessum 
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ummælum Glassers. Árið 1979 kynnti Morgan til sögunnar vandamál við þessa lýsingu 

Glassers. Hann benti á neikvæð áhrif of mikillar líkamsræktar sem rannsóknir höfðu sýnt. 

Niðurstöður rannsókna sýndu til dæmis að neikvæð áhrif líkamsræktar komu í ljós þegar að 

líkamsræktin var farin að stjórna lífi einstaklingsins að því marki að hún var algjört 

forgangsatriði í lífi hans. Þetta kallaði Morgan neikvæða fíkn (e. negative addiction). Morgan 

talaði um að til þess að líkamsrækt yrði talin til neikvæðrar fíknar gæti einstaklingurinn sem 

þjáðist af fíkninni ekki tekist á við lífið (e. cope) án þess að hreyfa sig daglega og hann myndi 

sýna fráhvarfseinkenni, líkt og pirring, þunglyndi og kvíða ef hann fengi ekki að hreyfa eða 

æfa sig (Morgan, 1979, sjá í Allegre o.fl., 2006). 

Það hafa verið gerðar rannsóknir sem styðja bæði við skoðun Glassers um jákvæða 

fíkn og skoðun Morgans um neikvæða fíkn (Aidman og Woollard, 2003; Cox og Orford, 

2004). 

Í einni rannsókn þar sem líkamsræktarfíkn var skilgreind sem jákvæð fíkn var verið að 

skoða hvað hreyfing þýddi fyrir einstaklinga sem taldir voru með líkamsræktarfíkn. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru tíu talsins, fimm konur og fimm karlar. Allir stunduðu 

mikla líkamsrækt, eða 6 til 24 klukkutíma í viku. Þátttakendur stunduðu margskonar æfingar, 

meðal annars, þolfimi, sund, hlaup, tennis, lyftingar og hjóluðu. Tveir þátttakendur höfðu 

orðið fyrir meiðslum og veikindum og þessvegna breytt mynstri æfinga sinna, en annars taldi 

enginn þátttakandi sig stunda of mikið af líkamsrækt og höfðu þar af leiðandi ekki leitað sér 

hjálpar vegna þessa. Rannsóknin gekk þannig fyrir sig að tekin voru viðtöl við þátttakendur 

og kannað hvaða áhrif það hafði á þau að stunda líkamsrækt. Niðurstöðurnar voru nánast 

eingöngu jákvæðar. Það kom í ljós að við það að stunda líkamsrækt, upplifðu þátttakendur 

ákveðna stjórn sem þeir upplifðu sem jákvæða afleiðingu líkamsræktar. Þátttakendur töldu sig 

einnig hafa getað mótað líkama sinn (e. creating the shape) í þá átt sem þeir vildu. Það hvatti 

þátttakendur einnig til að halda áfram að æfa svo að langtímamarkmiði um ákveðið 

líkamsútlit væri náð. Til viðbótar nefndu þátttakendur aðrar jákvæðar afleiðingar hreyfingar, 

en þær voru að þeir upplifðu betri heilsu, bæði líkamlega og andlega og sjálfstraustið og 

líkamleg hreysti varð betra. Nokkrar neikvæðar afleiðingar voru þó nefndar, en þær tengdust 

allar því hversu mikla líkamsrækt/hreyfingu þátttakendur stunduðu. Þá voru það neikvæðar 

líkamlegar afleiðingar eins og meiðsl og neikvæðar sálfræðilegar afleiðingar, eins og að líða 

illa ef ekki gafst færi á að stunda hreyfinguna eða að óttast það að geta ekki stundað hana. 
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Þrátt fyrir vitneskju um neikvæðar afleiðingar töldu þátttakendur jákvæðu afleiðingarnar 

yfirsterkari (Cox og Orford, 2004). 

Dæmi um rannsókn sem studdi við ummæli Morgans um neikvæða fíkn er rannsókn 

Aidman og Woolard (2003) en þeir rannsökuðu áhrif sem hlauparar urðu fyrir þegar þeir 

misstu af fyrirfram ákveðinni æfingu. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 60 hlauparar, 30 

konur og 30 karlar. Þátttakendur voru í góðri æfingu og höfðu verið að æfa sig fyrir mót. 

Helmingur karla og kvenna voru valin af handahófi til þess að missa af fyrirfram ákveðinni 

æfingu og hinn helmingurinn hélt áætlun. Hjá þeim hlaupurum sem látnir voru missa af 

hlaupinu kom í ljós meiri þreyta, reiði, spenna, ruglingur, þunglyndi, hærri hjartsláttur og 

minni þróttur miðað við aðra hlaupara rannsóknarinnar sem ekki voru látnir missa af hlaupinu 

(Aidman og Woolard, 2003).  

Líkamsræktarfíkn hefur einnig verið skipt í fyrsta stigs líkamsræktarfíkn (e. primary 

exercise addiction) og annars stigs líkamsræktarfíkn (e. secondary exercise addiction). Þegar 

að önnur geðröskun er til staðar með líkamsræktarfíkninni, eins og átraskanir, þá er hún 

kölluð annars stigs líkamsræktarfíkn. Aðeins er hægt að greina fyrsta stigs líkamsræktarfíkn 

þegar að átröskun eða önnur geðröskun er ekki til staðar (De Coverley Veale, 1987). Þessar 

tvær gerðir líkamsræktarfíknar eru af mismunandi toga (Berczik o.fl., 2012). Fyrsta stigs 

líkamsræktarfíkn (e. primary exercise addiction) er í raun atferli til þess að komast undan 

einhverju, eins og óstjórnanlegu stressi. Þar er hreyfingin aðal markmiðið og 

frammistöðubæting það sem leitast er eftir (Berczik o.fl., 2012; De Coverley Veale, 1987). 

Annars stigs líkamsræktarfíkn (e. secondary exercise addiction) hefur hins vegar annað 

markmið, en þá er einstaklingurinn upptekinn af því að hreyfa sig óhóflega mikið til þess að 

ná því markmiði að léttast (Berczik o.fl., 2012). 

Vöðvaskynjunarröskun (e. muscle dysmorphia), þar sem vöðvastæltir einstaklingar 

upplifa sig með litla vöðva, er svipuð líkamsræktarfíkn, en frekari umfjöllun um 

vöðvaskynjunarröskun er að finna síðar í verkefninu. Munurinn á þessum tveim röskunum er 

hins vegar sá að þeir sem eru með vöðvaskynjunarröskun eru ekki endilega að stunda sömu 

hreyfingu og einstaklingar með líkamsræktarfíkn sem eru að reyna að grenna sig. Þeir sem eru 

með vöðvaskynjunarröskun forðast það að brenna miklu öfugt við þá með líkamsræktarfíkn, 

og vilja ekki hætta á það að minnka vöðvamassa sinn (Pope, Gruber, Choi, Olivardia og 

Phillips, 1997).  
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Greiningarviðmið líkamsræktarfíknar 

Ekki hefur ennþá verið gert grein fyrir líkamsræktarfíkn sem hugrænni röskun í DSM-V og 

þar með eru ekki nein formleg greiningarviðmið sem hægt er að fara eftir (American 

Psychiatric Association, 2013). Þrátt fyrir það hafa nokkrir komið fram með 

greiningarviðmið. Sem dæmi má nefna setti De Coverley Veale (1987) fram eitt fyrsta 

greiningarviðmið líkamsræktarfíknar. Hann byggði greiningarviðmiðið á þáttum sem teljast 

til áfengisfíknar, en þeir þættir voru eftir Edwards, Gross, Keller, Moser og Room, sem settir 

voru fram árið 1977. Greiningarviðmið De Coverley Veale (1987) eru útlistuð hér fyrir 

neðan: 

a) Líkamsræktaráætlun verður reglubundnari þar sem einstaklingur æfir einu 

sinni til tvisvar á dag. 

b) Einstaklingur gefur líkamsrækt meira mikilvægi og forgangsraðar hlutunum 

þannig að aðrar athafnir mæta afgangi. 

c) Þol fyrir tíðni líkamsræktar sem stunduð er yfir árin verður meira. 

d) Ef hlé verður á líkamsrækt upplifir einstaklingur fráhvarfseinkenni. 

e) Einstaklingur stundar meiri líkamsrækt til þess að komast hjá 

fráhvarfseinkennum eða linna þeim. 

f) Einstaklingurinn er meðvitaður um að líkamsrækt hans er orðin viðvarandi 

og áráttukennd. 

g) Eftir tímabil af engri líkamsrækt verður fljót endurskipun á mynstrum 

líkamsræktar og fráhvarfseinkenna sem áður voru til staðar. 

 

Árið 1995 breytti De Coverley Veale greiningarviðmiðum sínum í fjögur aðal viðmið þar sem 

komið hafði í ljós að fyrri greiningarviðmið einkenndu fleiri atriði, meðal annars ofþjálfun (e. 

overtraining) (Veale, 1991; Veale, 1995). Þessi viðmið eru: (1) Annríki við líkamsrækt sem 

er orðin að rútínu og hegðun sem tengist staðalímynd, (2) Mikil fráhvarfseinkenni í fjarveru 

líkamsræktar eins og pirringur, svefnleysi og skapsveiflur, (3) Annríkið við líkamsræktina 

veldur röskun eða skerðingu í líkamlegum, félagslegum eða vinnutengdum þáttum, (4) Ekki 

er hægt að útskýra líkamsræktarfíknina með öðrum hugrænum sjúkdómum, eins og til dæmis 

átröskun (Veale, 1995). 

Hausenblas og Downs (2002a) vildu hinsvegar hins vegar breikka greiningarviðmið 

De Coverley Veale (1987) sem byggði á greiningarviðmiðum áfengisfíknar, til þess að falla 
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betur að greiningarviðmiðum áfengisfíknar sem DSM-IV leggur til. Þeirra greiningarviðmið 

eru útlistuð hér að neðan, en þrjú eða fleiri atriði þessa lista þurfa að vera til staðar ef greina á 

einstakling með líkamsræktarfíkn: 

a) Þol (e. tolerance): Það að halda áfram sömu tíðni líkamsræktar og minnka 

þannig áhrif hennar eða þá að ná fram sömu áhrifum líkamsræktar með því 

að auka alltaf við tíðni líkamsræktar. 

b) Fráhvarf (e. withdrawl): kvíði og þreyta vegna stöðnunar á líkamsrækt eða 

líkamsrækt er stunduð af sömu tíðni til þess að forðast fráhvarfseinkennin. 

c) Áætlunar áhrif (e. intention effects): líkamsrækt er stunduð lengur og af 

meiri tíðni en áætlað var. 

d) Lítil stjórn (e. lack of control): Reynt er að minnka eða hafa stjórn á 

líkamsræktinni, án árangurs. 

e) Tími (e. time): Til þess að ná að stunda líkamsrækt er miklum tíma eytt í þær 

athafnir sem nauðsynlegar eru til að ná því markmiði. 

f) Minnkun á öðrum athöfnun (e. reduction in other activities): Það að stunda 

líkamstækt truflar þann tíma sem ætlaður er í aðrar athafnir eins og vinnu 

eða félagslíf. 

g) Áframhald (e. continuance): Þrátt fyrir líkamleg og sálfræðileg vandamál 

vegna of mikillar líkamsræktar, er haldið áfram að stunda hana (Hausenblas 

og Downs, 2002a). 

 

Mælitæki líkamsræktarfíknar 

Nokkrar mælingar hafa verið þróaðar til þess að meta líkamsræktarfíkn (Hausenblas og 

Downs, 2002b). Þar á meðal hafa verið notaðir spurningalistar sem einstaklingar svara sjálfir 

(e. self-reporte questionnaire) (Pierce, 1994), viðtöl og dæmisögur (e. case studies) (Adams 

og Kirkby, 1997; Griffiths, 1997). Teknar verða fyrir fimm mælingar í þessari umfjöllun.  

Fyrsta dæmið um þróun spurningalista sem einstaklingar svara sjálfir (e. self-report 

questionnaire) er Commitment to running scale. Þessum spurningalista var ætlað að mæla 

jákvæða fíkn (e. positive addiction) fyrir því að hlaupa (Carmack og Martens, 1979). 

Spurningarnar voru á fimm punkta kvarða og þátttakendur áttu að meta tilfinningar sínar fyrir 

því að hlaupa. Dæmi um spurningar er „ég hlakka til að fara að hlaupa“, „ég nýt þess ekki að 

hlaupa“ eða „að hlaupa er hápunktur dagsins“ (Carmack og Martens, 1979). Notkun þessa 



! 16!

spurningalista hefur verið gagnrýnd vegna þess að skuldbinding (e. commitment) í 

líkamsrækt, sem spurningalistinn (e. Commitment to running scale) á að mæla, er ekki það 

sama og fíkn (e. dependence) í líkamsrækt (Sachs, 1981; Szabo, 1997, sjá í Hausenblas og 

Downs, 2002b). Auk þess hefur verið gagnrýnt að nokkrir hlutar spurningalistans mæla 

neikvæða fíkn (e. negative addiction) en honum er ætlað að mæla jákvæða fíkn (Hausenblas 

og Downs, 2002b). 

Obligatory Exercise Questionnaire (OEQ) (Pasman og Thompson, 1988) er endurgerð 

af öðrum spurningalista, Obligatory Running Questionnaire, eftir Blumenthal Otoole og 

Chang sem var gerður árið 1984. Í rannsókn Pasman og Thomson (1988) kom í ljós að 

áreiðanleiki OEQ var alfa = 0,96. Niðurstöður rannsóknar Coen og Ogles (1993) sýndu hins 

vegar nokkuð lægri tölur, en áreiðanleiki listans var alfa = 0,79 í þeirra rannsókn, sem þó 

verður að teljast ásættanlegt. Hægt er að nota Obligatory Exercise Questionnaire til þess að 

mæla líkamsræktarfíkn í mörgum tegundum íþrótta, til að mynda í lyftingaíþróttum og 

hlaupaíþróttum. OEQ inniheldur tuttugu og eina spurningu sem er svarað á fimm punkta 

Likert stiku frá „mjög lítið“ til „mjög mikið“. Framsetning listans er með þeim hætti að 

þátttakendur meta annarsvegar „kvíða eftir að hafa ekki getað stundað líkamsrækt í viku“ og 

„líkurnar á því að halda áfram að stunda líkamsrækt eftir að hafa orðið fyrir sársaukafullum 

meiðslum vegna líkamsræktar“ (Pasman og Thompson, 1988). Pasman og Thompson (1988) 

þróuðu og prófuðu þennan kvarða á 90 þátttakendum sem komu úr röðum hlaupara og 

lyftingarmanna sem voru háðir atferlinu og viðmiðunarhópi af kyrrsetu fólki. Jafnt 

kynjahlutfall var meðal þátttakenda. Í prófun þeirra kom í ljós að meiri truflun var á 

matarhegðun hlaupara heldur en hjá viðmiðunarhóp. Einnig fundu þeir út að sjúkleg 

matarhegðun var meiri hjá konum sem hlupu en körlum. Pasman og Thompson (1988) 

þáttagreindu spurningalistann og kom í ljós að hann innihélt einn þátt sem var endurtekin 

líkamsrækt sem einstaklingar höfðu huglæga þörf fyrir. Hins vegar þáttagreindu Steffen og 

Brehm (1999) spurningalistann aftur í annarri rannsókn og komust að því að þrír þættir lýstu 

betur dreifingu atriða en einn þáttur, en þeir voru, (1) tilfinningalegur þáttur líkamsræktar, (2) 

tíðni og styrkur líkamsræktar og (3) það að hugsa bara um líkamsrækt. Listinn hefur þó verið 

gagnrýndur, því hann er byggður á lýsingu af einstaklingum sem voru háðir að hlaupa eftir 

Yates árið 1983. En sú lýsing var meðal annars talin hafa lélega aðferðarfræði sem og að gögn 

hennar voru ekki viðeigandi (Blumenthal, O’Toole og Chang, 1984, sjá frekari umræðu í 

Hausenblas og Downs, 2002b) 
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Annað vinsælt mælitæki sem notað er til að mæla líkamsræktarfíkn er spurningalistinn 

Exercise Dependence Questionnaire (EDQ), en hann var hannaður af Ogden, Veale og 

Summers (1997). EDQ inniheldur tuttugu og níu spurningar/fullyrðingar, en þátttakendur 

svara honum á sjö punkta Likert stiku frá „Mjög sammála“ upp í „Mjög ósammála“.  Við 

þáttagreiningu listans komu átta þættir í ljós, en þeir voru (1) truflun við félags-/fjölskyldu-

/vinnulíf, (2) jákvæð verðlaun, (3) fráhvarfseinkenni, (4) stunda líkamsrækt til þess að stjórna 

þyngd, (5) innsýn inn í vandamálið, (6) stunda líkamsrækt vegna félagslegra ástæðna, (7) 

stunda líkamsrækt vegna heilsuástæðna, (8) hegðun tengd staðalímynd (Ogden o.fl., 1997). 

Innri áreiðanleiki listans er ásættanlegur eða alfa = 0,84 (Ogden o.fl., 1997) en þrátt fyrir það 

eru nokkrar fullyrðingar sem meta ekki líkamsræktarfíkn heldur félagslegar hliðar og viðhorf. 

Dæmi um þær fullyrðingar eru „Eftir að ég stunda líkamsrækt verð ég hamingjusamari með 

lífið“, „Ég stunda líkamsrækt til þess að hitta annað fólk“ og „Ég stunda líkamsrækt til þess 

að vera heilbrigð“ (Hausenblas og Downs, 2002b). 

Exercise Dependence Scale (EDS) er annað mælitæki sem notast er við, en það er 

spurningalisti sem hannaður var af Hausenblas og Downs (2002b) sem byggðu á 

greiningarviðmiðum DSM-IV um vímuefnafíkn við gerð listans. Þegar þessi spurningalisti er 

notaður er hægt að sjá hvort að um lífeðlisfræðilega fíkn með fráhvarfseinkennum er að ræða 

eða ekki. Einnig er hægt að greina á milli einstaklinga sem eru í áhættuhópi, þeirra sem bera 

vott um einkenni en eru þó ekki háðir, og þeirra sem eru einkennalausir og ekki háðir (Terry 

o.fl., 2004).  EDS inniheldur tuttugu og níu fullyrðingar, en þátttakendur eiga að meta, út frá 

fullyrðingum, hugsanir og hegðanir sínar tengdar líkamsrækt síðustu þrjá mánuðina. 

Þátttakendur svara spurningalistanum á fimm punkta Likert stiku sem nær frá „alltaf“ til 

„aldrei“. Við notkun þessa lista kom meðal annars í ljós að erfiðari æfingar voru 

framkvæmdar af þeim sem voru í áhættuhópi miðað við þá sem voru það ekki. Áreiðanleiki 

EDS var mjög góður eða alfa = 0,95. Hins vegar benda höfundar á að EDS ber aðeins kennsl 

á þá sem eru í áhættu fyrir því að þróa með sér líkamsræktarfíkn. Vegna þessa er notkun hans 

ein og sér ekki nóg, heldur verður að syðjast við viðtöl og klínískt mat samhliða notkun 

listans (Hausenblas og Downs, 2002b).  

Terry o.fl. (2004) töldu hins vegar að notkun listana sem talað hefur verið um hér að 

ofan væri óhentug og ekki nægilega góð til mælinga á líkamsræktarfíkn. Þeir þróuðu því 

annan spurningalista sem kallast Exercise Addiction Inventory (EAI). EAI getur greint á milli 

einstaklinga sem eru í áhættu fyrir líkamsræktarfíkn, hafa einhver einkenni 
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líkamsræktarfíknar og þeirra sem engin einkenni hafa. Listinn samanstendur af sex 

staðhæfingum sem byggjast á þáttum Griffiths (1996) um atferlisfíkn. Þátttakendur svara 

staðhæfingunum á fimm punkta Likert stiku frá „mjög sammála“ til „mjög ósammála“ þar 

sem einstaklingar með 24 stig eða yfir eru taldir í áhættu fyrir líkamsræktarfíkn. Terry o.fl. 

(2004) prófuðu listann á 200 þátttakendum, 111 karlmönnum og 89 konum. Sex þessara 

þátttakenda fengu meira en 24 stig, en það þýðir að þeir þátttakendur svöruðu „sammála“ eða 

„mjög sammála“ á flestum staðhæfingum listans og voru því tilgreindir í áhættu fyrir 

líkamsræktarfíkn. Innri áreiðanleiki EAI mældist alfa = 0,89 og er listinn talinn vera góð leið 

til þess að greina þá sem eru með líkamsræktarfíkn (Terry o.fl., 2004). 

 

Tengsl átraskana og líkamsræktarfíknar 

Átraskanir einkennast af langvarandi truflun í matar eða matar-tengdri hegðun sem verður til 

þess að það verður breytt neysla á mat sem skerðir mjög líkamlega heilsu og sálfræðilega 

virkni (American Psychiatric Association, 2013). Þær átraskanir sem mest eru séðar hjá fólki 

sem stunda líkamsrækt eru lystarstol og lotugræðgi (Peñas-Lledó, Vaz Leal og Waller, 2002).  

DSM-5 tilgreinir greiningarviðmið lystarstols, en þau eru útlistuð hér fyrir neðan:  

a) Einstaklingur með lystarstol takmarkar inntöku sína á orku og neytir aðeins 

matar að því marki sem er nauðsynlegt. Þar með verður líkamsþyngd hans 

mjög lítil. 

b) Einstaklingur með lystarstol þjáist af áköfum ótta við það að þyngjast eða 

verða feitur eða tekur endurtekið þátt í hegðun sem kemur í veg fyrir það að 

hann þyngist. 

c) Einstaklingur með lystarstol upplifir truflun í upplifun sinni á eigin 

líkamsþyngd og lögun (American Psychiatric Association, 2013). 

Greiningarviðmið lotugræðgi eru: 

a) Einstaklingur með lotugræðgi upplifir endurtekin atvik þar sem hann borðar yfir 

sig (e. binge eating). 

b) Einstaklingur með lotugræðgi sýnir uppbótar (e. compensatory) hegðanir 

endurtekið. Hann gerir það til þess að koma í veg fyrir þyngdaraukningu. Þar má 

nefna til dæmis notkun á hægarlosandi lyfjum og að þvinga fram uppköst. 

c) Einstaklingur með lotugræðgi sýnir þessar hegðanir að minnsta kosti einu sinni í 

viku í þrjá mánuði, bæði það að borða yfir sig og uppbótarhegðanir. 
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d) Einstaklingur með lotugræðgi lætur líkams lögun sína og þyngd hafa áhrif á 

sjálfsmat sitt. 

e) Einstaklingur með lotugræðgi upplifir ekki eingöngu þessi einkenni á meðan hann 

upplifir tímabil af lystarstoli (American Psychiatric Association, 2013). 

Í kringum 1980 kviknaði áhugi fyrir rannsóknum á átröskunum hjá íþróttamönnum. Þegar 

borið er saman íþróttafólk og fólk sem stundar ekki íþróttir, þá er meiri tíðni átraskana hjá 

íþróttafólki. En tíðnin er mest hjá íþróttafólki sem stundar íþróttir þar sem lagt er áherslu á 

það að líkamsþyngd sé lág og að einstaklingar séu grannir (Byrne og McLean, 2001) eins og í 

fimleikum, dansi og hlaupi (Black, Larkin, Coster, Leverenz og Abood, 2003). 

Það hefur einnig fundist samband milli átraskana og líkamsræktarfíknar (Sussman, 

Lisha og Griffiths, 2011; Blaydon og Linder, 2002). En De Coverley Veale (1987) hafði áður 

kallað það samband annarsstigs líkamsræktarfíkn (e. secondary exercise addiction). Oft er 

það þannig að of mikil líkamsrækt er til staðar hjá einstaklingum sem eru haldnir truflaðri 

matarhegðun, meðal annars lystarstoli (e. anorexia) og svo að sífelldar áhyggjur af 

líkamsmynd, þyngd og mat eru á lofti hjá þeim einstaklingum sem þjást af líkamsræktarfíkn 

(Yates, Leehey og Shisslak, 1983). Með þetta að leiðarljósi er oft erfitt að segja til um hvort 

kemur á undan (Berczik o.fl., 2012).  

Ransóknir hafa verið gerðar á þessu sambandi líkamsræktarfíknar og átraskana. Þar 

má nefna rannsókn Yates o.fl. (1983) þar sem þeir komu fram með tilgátu um hliðstætt 

lystarstol (e. anorexia analogue). Þeir fundu einkenni lystarstols (e. anorexia) meðal 

langhlaupara sem voru taldir háðir því að hlaupa. Það sem lystarstols sjúklingar og hlauparar 

áttu sameiginlegt var meðal annars að þeir misstu sjaldnar stjórn á skapi sínu, voru innhverfir, 

með miklar væntingar til lífsins, í mikilli afneitun og voru þunglyndir. Þetta var dæmi um 

annars stigs líkamsræktarfíkn. Hins vegar hefur verið erfitt að ná fram samhljóða áliti meðal 

þeirra sem rannsaka sambandið milli líkamsræktarfíknar og átraskana (Berczik o.fl., 2012). 

 

Vöðvaskynjunarröskun 

Einstaklingar sem þjást af vöðvaskynjunarröskun (e. muscle dysmorphia) telja sig ekki vera 

nógu vöðvastælta og er það oftar í tilviki karlmanna, en konur með þessa röskun telja sig ekki 

vera nógu vöðvastælta og granna. Einstaklingar með vöðvaskynjunarröskun eru hins vegar 

yfirleitt vöðvastæltari en aðrir og veldur þessi ranghugsun mikilli armæðu (Pope o.fl., 1997).  
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Vöðvaskynjunarröskun (e. muscle dysmorphia) var fyrst lýst af Pope, Katz og Hudson 

árið 1993, en þá töluðu þeir um fyrirbærið sem andstætt lystarstoli (e. reverse anorexia). Þeir 

voru að rannsaka áhrif steranotkunar, þar sem rannsakaðir voru 156 lyftingarmenn, 88 sem 

notuðu stera og 68 sem notuðu ekki stera. Niðurstöður rannsóknarinnar voru á þann veg að 16 

þátttakendur sögðu frá því að finnast þeir vera mun vöðvaminni en þeir voru í raun og veru. 

Pope og félagar kölluðu þetta andstætt lystarstol (e. reverse anorexia) þar sem þeir lýstu níu 

þeirra sem upplifðu sig sem minni en þeir voru í raun og veru (Pope o.fl., 1993). Nafninu var 

svo breytt úr andstæðu lystarstoli (e. reverse anorexia) í vöðvaskynjunarröskun (e. muscle 

dysmorphia) og flokkuð þá í greiningarkerfi DSM sem undirflokkur líkamsskynjunarröskunar 

(e. body dysmorphic disorder) (Pope o.fl., 1997; Pope og Katz, 1994). 

Þeir sem trúa því að þeir eru minni en þeir eru í raun og veru, vilja oft ekki að neinn 

sjái líkama sinn vegna þess að þeir skammast sín og klæðast því oft mjög víðum fötum sama 

hvernig viðrar. Skömmustu tilfinningin getur verið það mikil að einstaklingur þorir ekki að 

fara úr fötunum fyrir framan maka sinn. En þegar að einstaklingur með 

vöðvaskynjunarröskun er að keppa á vaxtarrækt, er búin að undirbúa sig vel og er í sínu besta 

formi, eru þeir ekki eins óöruggir með líkama sinn og vilja þá sýna hann. Þeir gera nánast allt 

til þess að eyða sem mestum tíma í líkamsræktarstöðvum til að byggja upp líkamann sem þeir 

þrá og þar af leiðandi skerðast aðrar hliðar í lífi einstaklings, eins og fjölskyldulíf og vinnan. 

Mikill kvíði kemur upp hjá þeim einstaklingum með vöðvaskynjunarröskun (e. muscle 

dysmoprohia) sem missa út einn dag af æfingu. Strangt matarræði er einnig hluti af lífi þeirra 

en þeir einstaklingar fylgjast grannt með því sem þeir borða og halda sig oft við fæðu sem er 

próteinrík og hefur lágt fitumagn. Þeir eru einnig líklegir til þess að taka stera og önnur 

bætiefni sem getur verið mjög kostnaðarsamur lifnaðaháttur. Algengt er að einstaklingar sem 

þjást af vöðvaskynjunarröskun (e. muscle dysmorphia) hegða sér þannig að þeir eru í sífellu 

að leita hughreystingar frá öðrum um að þeir séu massaðir og spyrja oft sama aðilann að því 

til að tryggja það að þeir eru í raun massaðir. Þeir vigta sig einnig mikið, horfa mikið í spegil 

og bera sig saman við aðra (Pope o.fl., 1997). 

Pope og félagar (1997) komu fram með greiningarviðmið vöðvaskynjunarröskunar (e. muscle 

dysmorphia) og eru þau viðmið útlistuð hér fyrir neðan: 

(1) Einstaklingur með vöðvaskynjunarröskun hugsar mikið um líkama sinn og telur hann ekki 

vera nægilega grannan og vöðvastæltan. Þar með eyðir sá hinn sami miklum tíma í að lyfta 

lóðum og veitir matarræði sínu óhóflega mikla athygli. 
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(2) Það að einstaklingurinn hugsi mikið um líkama sinn verður til þess að mikil skerðing 

verður á til dæmis félags-og vinnulífi hans. Til þess að skerðingin teljist til 

vöðvaskynjunarröskunar þurfa að vera til staðar tvö af fjórum viðmiðum sem listuð eru hér 

fyrir neðan: 

 

(2a) Einstaklingurinn finnur fyrir mikilli áráttutengdri þörf fyrir því að stunda þá 

líkamsrækt sem hann er vanur og halda sig við matarplan sitt. Þar með á 

einstaklingurinn til að sleppa félagslega-, vinnu eða skemmtanatengdum hlutum. 

 

(2b) Í aðstæðum þar sem fólk þarf að sýna líkama sinn öðrum finnur einstaklingur 

með vöðvaskynjunarröskun fyrir miklum kvíða og reynir sem oftast að forðast þær 

aðstæður ef hann getur. 

 

(2c) Það veldur einstaklingnum mikilli þjáningu (e. distress) og mikil skerðing verður 

oft á félags-og vinnulífi einstaklingsins vegna þess að hann hugsar svo mikið um 

misheppnun eða misbrest (e. inadequacy) í líkamsstærð eða á vöðvamassa sínum. 

 

(2d) Þrátt fyrir að vita af líkamlegum og sálfræðilegum afleiðingum sem teljast 

óheppilegar, heldur einstaklingur með vöðvaskynjunarröskun áfram að vera með 

öfgakenndar hugsanir um matarræði, stunda líkamsrækt og taka frammistöðubætandi 

lyf. 

 

(3) Það að vera of lítill eða ekki nógu vöðvastæltur er sú hegðun og hugsun sem einstaklingur 

með vöðvaskynjunarröskun (e. muscle dysmorhia) einblínir mest á. Hægt er að aðgreina þá 

hugsun frá óttanum að vera of feitur, sem á við einstaklinga sem þjást af lystarstoli. Að hugsa 

mikið um aðrar hliðar útlits, sem skilgreinir önnur form af líkamsskynjunarröskun (e. body-

dysmorphic disorder) er einnig hægt að greina frá hugsunum einstaklings með 

vöðvaskynjunarröskun (e. muscle dysmorphia).  

Það sem er talið hafa áhrif á þróun vöðvaskynjunarröskunar eru tilfinningalegir þættir, 

eins og neikvæð áhrif (e. negative affect), lífeðlisfræðilegir þættir eins og líkamsmassi, 

sálfræðilegir þættir, eins og sjálfstraust og óánægja með líkamann eða félagsumhverfis (e. 
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socioenvironmental) þættir, eins og þátttaka í íþróttum eða áhrif frá fjölmiðlum (Grieve, 

2007). 

 

Lystarstol og vöðvaskynjunarröskun 

Flokkun vöðvaskynjunarröskunar hefur verið umdeild og vilja sumir meina að hún falli undir 

svið áráttu-og þráhyggju röskunar (e. obsessive-compulsive spectrum disorder) (Maida og 

Armstrong, 2005) og enn aðrir vilja flokka hana undir átröskun (Grieve, 2007). Grieve (2007) 

taldi bæði lystarstol og kvíða ná yfir flokkun á vöðvaskynjunarröskun (e. muscle 

dysmorphia). Svo virðist vera að saga um lystarstol sé mjög algeng hjá þeim einstaklingum 

sem þjást af vöðvaskynjunarröskun (Pope o.fl., 1993). Það sem er líkt með lystarstoli og 

vöðvaskynjunarröskun (e. muscle dysmorphia) er það að einstaklingar sem þjást af þessum 

röskunum eru mjög uppteknir af líkama sínum, stærð hans og lögun. Einnig hafa þeir það 

sameiginlegt að vilja ekki að aðrir sjái líkama sinn og fela hann með því að klæða sig í víð 

föt, stunda óhóflega líkamsrækt og matarvenjur þessara einstaklinga eru oft mjög truflaðar. 

Sjálfsálit einstaklings með þessar raskanir veltur á því hversu nálægt líkami hans er þeim 

fullkomna líkama sem samfélagið stimplar sem hinn fullkomna líkama (Grieve, 2007; Pope 

ofl., 1997). Sú líkamsmynd sem samfélagið telur fullkomið fyrir karlmenn er vöðvastæltur og 

grannur líkami, en hin fullkomna líkamsmynd kvenna er grannur líkami. Þar með reyna konur 

sem þjást af lystarstoli að viðhalda sem grennstum líkamsvexti og karlar sem þjást af 

vöðvaskynjunarröskum reyna að viðhalda sem vöðvastæltastum líkamsvexti (Olivardi, 2001, 

sjá í Grieve, 2007). Dæmi um það sem greinir á milli einstaklinga með átröskun og 

einstaklinga með vöðvaskynjunarröskun er að þeir sem þjást af átröskun telja sig vera of feita, 

en þeir sem þjást af vöðvaskynjunarröskun telja sig ekki nógu stóra og vöðvastælta. Þeir sem 

þjást af átröskun hafa meiri áhyggjur af mat og þeir sem eru með vöðvaskynjunarröskun hafa 

meiri áhyggjur af líkamsrækt (Pope o.fl., 1997). 

Samband vöðvaskynjunarröskunar og líkamsræktarfíknar hefur ekki mikið verið 

skoðað. Hins vegar hefur þessum báðum röskunum verið líkt við áráttu-og þráhyggjuröskun. 

Raskanirnar vísar í ákveðna þörf sem viðkomandi upplifir og kvíða ef hegðuninni er ekki 

framfylgt, en jafnframt létti eftir að hegðunin hefur verið framkvæmd (Berczik o.fl., 2012; 

Hollander, 1993; Pope o.fl., 1997). Munurinn er sá að einstaklingar með 

vöðvaskynjunarröskun eru ekki endilega uppteknir af þeirri vellíðunartilfinningu sem mikil 

hreyfing og líkamsrækt veitir, eins og þeir sem eru með líkamsræktarfíkn eru uppteknir af. 
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Einstaklingar með vöðvaskynjunarröskun einblína meira á útlit sitt og það að byggja upp 

stærri vöðva með því að lyfta þungum lóðum (Pope o.fl., 1997). 

 

Lífeðlisfræðilegar útskýringar líkamsræktarfíknar: 

Ein lífeðlisfræðileg útskýring líkamsræktarfíknar er tilgátan um „hlaupavímu“ (e. runners 

high) (Berczik o.fl., 2012). Þeir sem stunda mikla líkamsrækt eða hlaupa mikið upplifa oft 

svokallaða hlaupavímu, en það er, andleg, tilfinningaleg og sálfræðileg (e. psychological) 

vellíðan. Það sem gerist þegar einstaklingur upplifir hlaupavímu er að hugræn snerpa hans 

verður betri, hann finnur fyrir minni sársauka og óþægindum, fætur verða léttari, 

hlaupatakturinn betri og einstaklingurinn finnur fyrir mikilli ánægju eða frelsistilfinningu 

(Weinberg og Gould, 2015).  

Önnur lífeðlisfræðileg útskýring líkamsræktarfíknar kom frá Thompson og Blanton 

(1987) en þeir töluðu um að lægri tíðni grunn hjartsláttar (e. basa heart rate) verði hjá 

einstaklingi þegar hann stundar líkamsrækt í ákveðinn tíma vegna þess að líkamleg aðlögun á 

sér stað og minni orku er þörf. Minni virkni verður í sympatíska kerfinu og örvun verður 

minni vegna áhrifa frá þjálfuninni. Vegna þessarar minnkunar fær það einstaklinginn til þess 

að vilja auka örvun með því að stunda líkamsrækt (Thompson og Blanton, 1987).  Þar kemur 

líkamsræktarfíknin inn í því að einstaklingurinn þarf þá í sífellu að stunda líkamsrækt til þess 

að ná upp sama örvunarstigi, því áhrifin og örvunin sem kemur frá því að stunda líkamsrækt 

varir stutt (Berczik o.fl., 2012). 

Þrjár aðrar tilgátur eru uppi sem flokkast undir lífeðlisfræðilegar útskýringar 

líkamsræktarfíknar. Hita tilgáta (e. thermogenic regulation hypothesis) er ein, og byggir hún á 

því að líkamshiti hækkar við aukna líkamlega starfsemi. Fólk stundar oft líkamsrækt þegar 

það er kvíðið, og raunin er sú að það minnkar í raun kvíðann, þar sem slökunarástand kemur 

til við hækkaðan líkamshita (De Vries, 1981; Morgan og O’Connor, 1988, sjá Berczik o.fl., 

2012). Það að stunda líkamsrækt verður því að jákvæðri styrkingu þar sem hún minnkar kvíða 

og fer þá fólk að stunda aukna líkamsrækt til þess að minnka kvíða (Berczik o.fl., 2012). 

Katekólamín tilgátan (e. catecholamine hypothesis) er önnur, en katekólamín á hlut í 

verðlaunakerfi heilans sem og í tilfinninga-og skapstjórnun. Samkvæmt þessari tilgátu þá 

gerist það þegar einstaklingur stundar líkamsrækt, að þá breytist katekólamín virkni heilans. 

Þetta styður við hugmyndina um jákvæða líkamsræktarfíkn. Fullnægjandi stuðningur fyrir 

þessa tilgátu eru þó ekki til staðar enn sem komið er (Berczik o.fl., 2012). 
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Endorfín tilgátan (e. endorphin hypothesis) er þriðja lífeðlisfræðilega útskýring 

líkamsræktarfíknar. Þessi tilgáta er þekktust allra og er sú sem hefur mest verið rannsökuð á 

raunvísindalegum grunni (Murphy, 1994, sjá í Krivoschekov og Lushnikov, 2011). 

Líkamsræktin getur breyst í fíkn vegna þess að þegar við hreyfum okkur þá framleiðir 

líkaminn endorfín, sem eru náttúruleg deyfilyf líkamans (Weinberg og Gould, 2015). 

Endorfín svipar til morfíns sem er ávanabindandi lyf (Farrell, Gates, Maksud og Morgan, 

1982). Endorfínið ferðast svo til svæða heilans sem virkjast þegar einstaklingur upplifir 

sæluvímu eða er ástfanginn, en þau svæði eru að finna innan randkerfis og í framheila 

(Weinberg og Gould, 2015). Þegar líkaminn framleiðir endorfín eftir að einstaklingur stundar 

líkamsrækt eða hleypur langa vegalengd verða sumir háðir því og þróa með sér 

líkamsræktarfíkn (Farrell, Gates, Maksud og Morgan, 1982; Weinberg og Gould, 2015). 

 

 

Umræða 

Ávinningur líkamsræktar er mikill og fólk hvatt til þess að hreyfa sig daglega. Það eykur bæði 

líkamlega og andlega heilsu og fólki líður almennt vel eftir að hafa stundað hreyfingu. Hins 

vegar getur líkamsrækt haft neikvæðar afleiðingar þegar fólki finnst það verði að stunda 

líkamsrækt til að því líði vel og finnur fyrir fráhvarfseinkennum, eins og fjandsemi, 

samviskubiti og pirringi, ef það nær ekki að stunda hana. Þetta hefur verið skilgreint sem 

líkamsræktarfíkn. 

Líkamsræktarfíkn er oft talin til atferlisfíknar þó svo að hún sé ekki skilgreind þar í 

DSM-V. En DSM-V er fimmta útgáfan af greiningarviðmiðum geðraskana. Atferlisfíkn er 

flokkur fíknar sem tilgreindur er í DSM-V sem má lýsa sem hegðun sem einstaklingur missir 

stjórn á og stundar í óhóflegu mæli og er spilafíkn eina atferlisfíknin sem gerð er skil í nýjustu 

útgáfu DSM. Oftast þegar fíkn er til umræðu er átt við vímuefna-og áfengisfíkn, en 

atferlisfíkn felur ekki í sér inntöku hættulegra efna. Það sem vímuefna-og áfengisfíkn og 

atferlisfíkn eiga sameiginlegt er að einstaklingar sem þjást af þessum röskunum finna til 

minni sjálfstjórnar.  

Baekeland var fyrstur til þess að rannsaka líkamsræktarfíkn og margir aðrir hafa tekið 

upp rannsóknir á þeirri röskun eftir það. Tilgreind hefur verið jákvæð og neikvæð 

líkamsræktarfíkn. Líkamsræktarfíkn er talin til neikvæðrar fíknar þegar einstaklingur sinnir 

ekki öðrum mikilvægum hliðum lífs síns, eins og fjölskyldu og vinnu vegna of mikillar 
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líkamsræktar. Líkamsræktarfíkn hefur einnig verið skipt í fyrsta stigs líkamsræktarfíkn (e. 

primary exercise addiction) og annars stigs líkamsræktarfíkn (e. secondary exercise 

addiction). Þegar að önnur geðröskun er til staðar með líkamsræktarfíkninni, eins og 

átraskanir, þá er hún kölluð annars stigs líkamsræktarfíkn. Aðeins er hægt að greina fyrsta 

stigs líkamsræktarfíkn þegar að átröskun eða önnur geðröskun er ekki til staðar. Tengsl hafa 

fundist milli líkamsræktarfíknar og átraskana, en ekki eru allir sammála um þessi tengsl.  

Fólk er farið að hugsa meira um líkamsrækt sem tæki til þess að breyta líkamlegu 

útliti, en ekki einungis til bættrar heilsu. Áður hefur aðallega verið talað um að konur hafi 

áhyggjur af því að vera of feitar eða ekki með nógu flottan líkama, en nýlegar rannsóknir hafa 

sýnt að karlar hafa einnig áhyggjur af þessu, en aðallega af því að vera ekki með nógu mikinn 

vöðvamassa. Sú hugsun getur leitt til vöðvaskynjunarröskunar. Vöðvaskynjunarröskun er 

röskun sem saman með líkamsræktarfíkn hefur stundum verið bendluð við áráttu-og 

þráhyggjuröskun þar sem einstaklingar í báðum röskunum finna fyrir ákveðinni þörf til þess 

að hreyfa sig annars vegar og lyfta lóðum hins vegar. Það er þó margt ólíkt með 

líkamsræktarfíkn og vöðvaskynjunarröskun. Vöðvaskynjunarröskun er flokkuð í 

greiningarviðmiðum DSM-V sem undirflokkur líkamsskynjunarröskunar og lýsir sér sem svo 

að einstaklingi finnst hann ekki vera nógu vöðvastæltur, þó svo að hann hefur meiri vöðva en 

meðalmaðurinn. Þessari röskun hefur verið lýst sem andstæðu við lystarstol, en saga um 

lystarstol er mjög algeng hjá þeim sem þjást af vöðvaskynjunarröskun.  

Ástæður þess að einstaklingur þróar með sér líkamsræktarfíkn eru meðal annars 

lífeðlisfræðilegar ástæður. Sem dæmi má nefna upplifa einstaklingar sem stunda líkamsrækt 

oft jákvæða tilfinningalega og líkamlega vellíðunartilfinningu eftir æfingu, þar sem endorfín, 

náttúrulega deyfilyf líkamans, eykst. Þessar jákvæðu tilfinningar stuðla að því að 

einstaklingurinn vill stunda meiri líkamsrækt til þess að upplifa þessar góðu tilfinningar. 

Of mikil líkamsrækt getur leitt til þess að hún tekur yfir líf einstaklingsins og erfitt 

getur verið að hætta. Flestar rannsóknir sem hafa verið gerðar á líkamsrækt beinast að þeim 

jákvæðu áhrifum sem hún hefur á líf fólks. Þau jákvæðu áhrif eru góð og gild, en mætti þó 

tala meira um þau neikvæðu áhrif sem líkamsrækt getur haft, ef hún er stunduð í of miklu 

mæli. Ekki eru til mikið af rannsóknum sem sýna fram á þær neikvæðu afleiðingar sem verða 

oft meðal líkamsræktarfíkla. Mikilvægt er að rannsaka þær afleiðingar frekar svo hægt sé með 

réttu að fræða líkamsræktariðkendur um áhrif þess að stunda of mikla líkamsrækt og veita 

þeim einstaklingum viðeigandi stuðning.  
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Frekari rannsókna er þörf til þess að geta skilgreint líkamsræktarfíkn innan 

atferlisfíknar. Mörg greiningarviðmið líkamsræktarfíknar taka mið af greiningarviðmiðum 

vímuefna-og áfengisfíknar og mörg mismunandi greiningarviðmið hafa komið fram og ekki 

alltaf þau sömu notuð. Það sama má segja um mælitæki, en mismunandi mælitæki eru oft 

notuð til þess að mæla líkamsræktarfíkn. Þar með er hætta á misræmi í greiningum og 

mælingum. Svo unnt sé að skilgreina líkamsræktarfíkn sem undirflokk atferlisfíknar þyrfti að 

koma til viðurkennd greiningarviðmið. Einnig þyrfti að þróa betri mælitæki sem meta 

líkamsræktarfíkn. Þá væri meira samræmi í niðurstöðum og þær um leið áreiðanlegri.  

Hér hefur sjónum verið beint að því hverjar afleiðingar of mikillar líkamsræktar geta 

orðið. Líkamsrækt hefur samt sem áður fyrst og fremst jákvæð áhrif á bæði líkamlega og 

andlega heilsu og mælt er með því að fólk hreyfi sig daglega. En þegar að líkamsræktin fer að 

taka yfir allt líf einstaklings er gott að vera var um sig og leita sér hjálpar hjá sálfræðingi eða 

öðrum sem gætu stuðlað að betri líkamsræktarhegðun. 
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