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Ágrip (útdráttur)
Í nútímasamfélagi hefur átröskun verið talin til kvennasjúkdóma. Samfélagslegur
stimpill þess er talinn eiga þátt í því að karlmenn leita sér síður aðstoðar. Tenging er á
milli vaxandi áhrifa fjölmiðla og samfélagsmiðla sem stuðla að útlitsdýrkun og tíðni
átröskunar sem fer hækkandi meðal bæði kvenna og karla. Í íslenskum sem erlendum
rannsóknum er meira horft til kvenna með átraskanir og því minna að finna um hvaða
áhrif sjúkdómurinn hefur á karla. Því taka meðferðar úrræði fyrir karla ekki á félagsog menningarlegum ályktunum sem þeir hafa sjálfir og nærumhverfi þeirra.
Íþróttaiðkendur geta upplifað mikið álag til að standast kröfur sem getur leitt þá til
óheilbrigðra matarvenja sem setur þá í mikla áhættu á að geta þróað með sér
átröskun. Styrkleiki sjálfsmyndar og líkamsmyndar hefur mikil áhrif á hvernig
einstaklingur meðtekur þau samfélagsskilaboð að líkjast óraunhæfum staðalmyndum.
En sterk tenging er á milli slakrar líkamsmyndar og óheilbrigðra matarvenja.
Orsakasamand er á milli stríðni í æsku og slakrar líkamsmyndar síðar á ævinni.
Samheldni fjölskyldu og virkni skiptir miklu máli fyrir félagslega og tilfinningalega
velferð barns. Forvarnir og snemm inngrip gagnvart átröskun getur skipt sköpum
varðandi batahorfur.

3

Efnisyfirlit
Ágrip (útdráttur) ................................................................................................................ 3
Töfluskrá ............................................................................................................................ 5
Formáli .............................................................................................................................. 6
1

Inngangur..................................................................................................................... 7

2

Átröskun (e. Eating disorder) ........................................................................................ 9
2.1 Lystarstol (e. Anorexia Nervosa) ................................................................................. 10
2.1.1 Talfa 1-Greiningarviðmið fyrir DSM-V fyrir lystarstol ........................................... 11
2.2 Lotugræðgi (e. Bulimia Nervosa-BN) ........................................................................... 12
2.2.1 Tafla 2-Greiningarviðmið fyrir DSM-V fyrir lystarstol ........................................... 13
2.3 Lotuofátsröskun (e. binge eating disorder-BED) ......................................................... 14
2.3.1 Tafla 3-Greiningarviðmið fyrir DSM-V fyrir lotuofátsröskun ................................ 15
2.4 Óskilgreind átröskun (other specified or unspecified feeding or eating disorder) ..... 15
2.4.1 Tafla 4-Greiningarviðmið DSM-V fyrir óskilgreinda átröskun............................... 16

3

Átraskanir meðal íþróttaiðkenda................................................................................ 17
3.1 Íþróttalystarstol (e. Anorexia Athletica) ...................................................................... 18
3.2 Vöðvaröskun (e. Bigorexia) ......................................................................................... 19

4

Félagsleg áhrif ............................................................................................................ 21
4.1 Kyngervi (e. gender) .................................................................................................... 22
4.2 Sjálfsmynd (e. Self-image) ........................................................................................... 22
4.3 Líkamsímynd (e. Body image) ..................................................................................... 23

5

Áhrif nútímamiðla ...................................................................................................... 25

6

Uppeldisaðferðir og æska........................................................................................... 27

7

Forvarnir og meðferðir ............................................................................................... 29

8

Umræða og lokaorð ................................................................................................... 31

Heimildaskrá .................................................................................................................... 33

4

Töfluskrá
Tafla 1. Greiningarviðmið DSM-V fyrir lystarstol ..................................................................... 11
Tafla 2. Greiningarviðmið DSM-V fyrir lotugræði. ................................................................... 13
Tafla 3. Greiningarviðmið DSM-V fyrir lotuofátsröskun. ......................................................... 15
Tafla 4. Greiningarviðmið DSM-V fyrir óskilgreinda átröskun. .... Error! Bookmark not defined.

5

Formáli
Í BA námi mínu í uppeldis- og menntunarfræði voru ófáar ritgerðirnar skrifaðar og fjallaði
ein þeirra um átröskun. Í rannsóknarvinnu fyrir þá ritgerð vakti athygli mína að flestar
rannsóknir voru um konur eða stúlkur og var úrtak rannsókna mest megnis eða alfarið
konur og lítið fjallað um karla. Það vakti því áhuga minn að fræðast meira um hinn leynda
hóp átröskunar, karla sem eru fleiri en margir álykta.
Í eftirfarandi rannsóknarritgerð er ætlunin að skoða fyrrnefnt málefni betur með hjálp
vísindagreina og bóka. Ritgerðin er 14 eininga lokaverkefni til BA-gráðu í uppeldis- og
menntunarfræði við Háskóla Íslands og var unnin vorið 2018 undir leiðsögn Önnu
Guðrúnar Edvardsdóttur og þakka ég henni fyrir leiðsögn í gegnum ferlið. Ég vil þakka
kærasta mínum og barnsföður, Kristni Má Ingimarssyni fyrir hvatningu í ferlinu og vera
mér ætíð til halds og trausts. Síðast en ekki síst þakka ég dætrum mínum þremur fyrir
þolinmæði og skilning.
Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla
Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim
samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin
verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum
sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt
kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.
Reykjavík, ____.__________________ 2018

_________________________________

_________________________________
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1

Inngangur

Með velmegun og

offituvanda verður megrunaráróður sífellt fyrirferðarmeiri í

nútímasamfélagi. Samfélagsmiðlar hafa vaxandi áhrif á einstaklinga og er nær ómögulegt
að komast hjá síendurteknum skilaboðum samfélagsmiðla um hinn fullkomna líkama
(Guðný Guðbjörnsdóttir og Sergio Morra, 2004). Síbreytilegar aðferðir skilaboða um
hvernig öðlast megi nýtt og betra líf nokkrum kílóum léttari og hvernig best sé að
takmarka neyslu hitaeininga, með réttu mataræði og aukinni hreyfingu, er haldið á lofti
(Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). Mjósleginn líkami er talinn
fallegur og heilsusamlegur á meðan feitlaginn líkami er talin tengjast leti, agaleysi, skort á
hæfni og jafnvel vitsmunum. Sífelldar áhyggjur af líkamsþyngd og takmörkun á henni
lætur venjulegar matarvenjur einkennast af megrun (Sigrún Daníelsdóttir, Inga Dóra
Sigfúsdóttir og Jakob Smári, 2007). Almenn óánægja með sjálfan sig og lífið tengist
megrunarþráhyggju sem getur valdið þunglyndiseinkennum, streitu og auknu álagi
(Griffiths, Mallia-Blanco, Boesenberg, Ellis, Fisch, Tayolor og Wyndham , 2000; Wilson,
1995). Sterk tenging er á milli óraunverulegra viðmiða og skaðlegra áhrifa á ungt fólk,
líkamsmynd þeirra, lundarfar og mataræði (Tiggermann, 2014).
Árið 2007 fór þriðjungur 14-15 ára íslenskra unglinga að minnsta kosti einu sinni í
megrun, 79% stúlkna og 21% drengja. Þeir unglingar sem kusu að fara í megrun höfðu
lægri sjálfsvirðingu og líkamsmynd en ella, auk þess sem þeir sýndu einkenni átraskana
(Sigrún Daníelsdóttir, o.fl., 2007). Það hefur verið talið að drengir sýni líkamsmynd sinni
ekki sama áhuga og stúlkur, en margir drengir, óháð aldri eru óánægðir með líkamsmynd
sína. Léleg líkamsmynd drengja er talin tengjast lágu sjálfsáliti og oft tengd álagi (Cohane
og Pope, 2001). Ekki er til nein ákveðin skilgreining hvaða aldur telst til unglinga og er það
misjafnt eftir samfélögum. Talað er um að unglingar séu einstaklingar sem flokkast ekki til
fullorðinna en eru ekki lengur börn. Á íslandi teljast allir einstaklingar undir 18 ára vera
börn (Barnaverndarlög, 2002). Hér verður talað um unglinga sem 12-18 ára.
Félagslegur stuðningur er skilgreindur sem stuðningur sem viðkomandi fær
frá öðrum, að hann upplifi að hann tilheyri, njóti virðingar og kærleiks, fái hvatningu
og aðstoð (Brissett, Scheier og Carver, 2002; Flynn og Stana, 2012).
Líkamsmynd (e. body image) þróast á unglingsárum, og snýst um hvernig
einstaklingi líkar lögun, stærð og útlit líkama síns sem hefur aftur áhrif á sjálfstraust
hans (Kolodny, 2004). Líkamsmynd er hugtakanlega tengd sjálfsvirðingu (e. self
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respect) sem hefur einnig áhrif á mögulegar þyngdaráhyggjur og megrun (Griffiths
o.fl, 2000; Sigrún Daníelsdóttir, o.fl., 2007). Ýmsar andlegar og félagslegar
afleiðingar geta hlotist af stöðugum samanburði við hina óraunverulegu mynd sem
samfélagmiðlar setja upp (Strahan, Lafrance, Wilson, Ethier, Spencer og Zanna,
2008). Ein hraðvaxandi afleiðingarmynd þess er átröskun (Sigurlaug María
Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006).
Átröskun er alvarlegur geðsjúkdómur sem hrjáir aðallega ungar konur.
Sjúkdómurinn er talin vera sjaldgæfur meðal drengja en fer vaxandi (Romeo, 1994;
Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). Átraskanir eru
langvinnir sjúkdómar sem einkennast af afbrigðilegu mataræði og megrunaráráttu.
Sjúkdómurinn hefur afdrifarík áhrif á líf þess sem hann hrjáir og fjölskyldur þeirra
(Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). Þar sem átröskun
hefur verið talin kvennasjúkdómur miðast allt við konur, einkenni, rannsóknir og
spurningalistar (Stanford, 2011). Þar af leiðandi er minni þekking og færri
rannsóknir til um átraskanir meðal karla. (Dalgliesh og Nutt, 2013). Í
átröskunarrannsóknum er yfirleitt mun minna úrtak af körlum en konum eða
jafnvel engir karlar (Dalgliesh og Nutt, 2013). Umfang og þróun átröskunar á Íslandi
er ekki nægilega þekkt, sökum skorts á rannsóknum (Sigurlaug María Jónsdóttir og
Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006), þó virðist útbreiðsla sjúkdómsins fara vaxandi
(Anna Sigurðardóttir, o.fl. 2003).
Í íslenskum sem erlendum rannsóknum hefur meira verið horft til stúlkna
með átraskanir og því minna að finna um hvaða áhrif sjúkdómurinn hefur á drengi. Í
námi mínu í uppeldis- og menntunarfræði hef ég skrifað fjölda ritgerða og ein þeirra
fjallaði um átröskun. Í heimildaröfluninni veitti ég því athygli að næstum eingöngu
var einblínt á konur og stúlkur í rannsóknum og við það vöknuðu spurningar hjá
mér afhverju og þá jafnframt áhug minn að skrifa um gleymda hópinn, drengi. Allir
geta fengið átröskun, óháð kyni eða kynhneigð (Dalgliesh og Nutt, 2013).
Rannsóknaritgerð þessi er byggð á fyrirliggjandi gögnum og er markmiðið að
skoða hvaða áhrif átröskun hefur á unglingsdrengi og gefa þeim leynda hópi
átröskunar aukin byr. Rannsóknaspurningin sem leitast verður við að svara er:
Hvaða félagslegu áhrif hefur átröskun á unglingsdrengi?
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2

Átröskun (e. eating disorder)

Með aukinni velmegun og vaxandi offitu í vestrænum heimi virðist tíðni átraskana vera að
aukast (Allen, Byrne og Crosby, 2015; Sigurlaug M. Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir,
2006). Átraskanir eru alvarlegir geðsjúkdómar sem einkennast af afbrigðilegu mataræði
og megrunaráráttu sem hefst yfirleitt á unglingsaldri (Sigurlaug M. Jónsdóttir og Guðlaug
Þorsteinsdóttir, 2006). Upphaf átröskunar fyrir beggja kynja er 12-26 ára, með toppi (e.
peak) 14-18 ára (American Psychiatric Association, 2000; Ray, 2004). Um 15%
unglingsstúlkna og 3% unglingsdrengja glíma við átröskun en þó er reiknað er með að
greind tilfelli segi ekki alla söguna og séu því mun fleiri en tölur segja um (Allen o.fl., 2015;
Allen, Byrne, Oddy og Crosby, 2013; Culbert, Racine og Klump, 2015; Reijonen, Pratt, Patel
og Greydanus, 2003; Ray, 2004). En tíðni unglingsdrengja með átröskun fer hækkandi
(India Sturgis, 2016; Ray, 2004).
Einstaklingar með átraskanir upplifa neikvætt viðhorf til matar og hafa oft slaka
líkamsímynd. Þeir leita huggunar í mat eða leita leiða til að takmarka fæðuinntöku t.d.
með uppköstum og /eða með hægðarlosandi lyfjum (Bould, Newbegin, Steward og Fazel,
2017). Samfélagslegur þrýstingur er mikill á að fólk haldi sér grönnu og líti vel út og er það
talið hafa áhrif á aukna tíðni átraskana. Í hinum vestræna heimi virðist tíðni átraskana
sífellt vera að aukast og fylgja aukinni velmegun og vaxandi offituvanda (Sigurlaug M.
Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). Síðustu áratugi hefur hin hefðbundna
karlmannsímynd í vaxandi mæli orðið vöðvameiri og grennri sem geta leitt til
óheilbrigðaðri matarvenja karla þegar þeir reyna að halda í við þær óraunhæfu
staðamyndir og geta þróast í átröskun (Flynn og Stana, 2012; Levine og Harrison, 2009;
Smolak, Murnen og Thompson, 2005; Frederick, Fessier og Haselton, 2005).
Átraskanir hafa í gegnum tíðina verið taldar vera sjúkdómur kvenna, en fyrsta
skráða tilfelli átröskunarsjúklings, var karlmaður. Átröskun er að verða í sívaxandi mæli
algengari meðal karla og getur haft áhrif á karla á öllum aldri óháð kynhneigð (Dalgliesh
og Nutt, 2013; Heywood, 2012). Nú er talið að 10-15% þeirra sem greindir eru með
átröskun séu karlmenn en raunveruleg prósenta er líklega mun hærri sökum einstaklinga
sem sækja sér ekki aðstoðar eða hafa ekki verið greindir (Dalgliesh og Nutt, 2013; Ray,
2004; Russell og Keel, 2002; Walcott, Pratt og Patel, 2003). Karlmenn virðast greinast
seinna með átröskun en konur og hefur ástæðan verið talin sú að þeir verða seinna
kynþroska en samt sem áður má velta fyrir sér hvort ástæðan sé sú að erfiðara sé að bera
kennsl á þeirra vandamál (Dalgliesh og Nutt, 2013; Forman-Hoffman, Watson og
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Andersen, 2008). Karlar greinast yfirleitt á aldrinum 16-24 ára en konur 14-18 ára
(American Psychiatric Association, 2000; Dalgliesh og Nutt, 2013; Sigurlaug M. Jónsdóttir
og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006; Thompson, Brugha og Palmer, 2009). Ekki eru til
nákvæmar tölur yfir fjölda karlmanna með átröskun þar sem þeir gætu verið fleiri en
skráðir eru sökum hversu dulinn sjúkdómurinn er (American Psychiatric Association, 2000;
Patel o.fl., 2003; Reijonen o.fl., 2003). Samfélagslegur stimpill þess að átröskun sé
kvennasjúkdómur er einnig talinn eiga þátt í því að karlmenn leita sér síður aðstoðar og
reyna að fela einkenni sín (Patel, Greydanus, Pratt og Phillips, 2003; Ray, 2004). Þó fer það
ekki á milli mála að fjöldi karlmanna sem eru greindir með átröskun fer fjölgandi og hefur
vaxið ískyggilega hratt síðustu ár og þá eru margir taldir ógreindir. Tíðni unglingsdrengja
með átröskun er mun hærri en tíðni fullorðinna karlmanna (Manley, Rickson og
Standeven, 2000; Ray, 2004). Átraskanir hafa áhrif á tæplega 12 milljónir
bandaríkjamanna ár hvert og af þeim eru 25% karlar (Eneva, Murray, O’Garro-Moore, Yiu,
Alloy, Avena og Chen, 2017; Weltzin, 2010).
Samkvæmt greiningarkerfi ameríska geðlæknafélagsins sem kallast DSM-V kerfið (e.
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) eru þrír meginflokkar átröskunar;
lystarstol (e. anorexia nervosa-AN), lotugræðgi (e. bulimia nervosa-BN) og lotuofátsröskun
(e. binge eating disorder-BED). Átraskanir sem uppfylla ekki skilmerkingar þessara flokka
falla undir óskilgreinda átröskun (e. other speciﬁed or unspeciﬁed feeding or eating
disorders) (American Psychiatric Association, 2013; Culbert, Racine og Klump, 2015; Elsa
Björg Árnadóttir og Steinunn Snorradóttir, 2016).

2.1 Lystarstol (e. anorexia Nervosa)
Lystarstol var fyrst lýst sem sjúkdómi árið 1689 og var fyrsta átröskunin til að vera greind.
(Black og Grant, 2013; Keel, 2010). Lystarstol er alvarlegur átröskunarsjúkdómur en
einstaklingur með lystarstol hefur yfirleitt mikla sjálfstjórn í næringarinntöku og leggur
mikla áherslu á líkamslögun sína og útlit, hræðist eigin líkamsþyngd og lifir í stöðugum
ótta við þyngdaraukningu. (American Psychiatric Association, 2000; Black og Grant, 2013).
Einstaklingar með lystarstol eiga það til að vigta sig mjög reglulega, mæla og skoða líkama
sinn í spegli með það markmið að fylgjast með líkamsvexti. Einstaklingur með lystarstol
nær ekki að viðhalda 85% af líkamsþyngd sem eðlileg er miðað við hæð og þyngd (Soban,
2006).
Talið er að samspil erfða og umhverfis geti orsakað lystarstol. Hvaða ytri þættir orsaka
sjúkdóminn er einstaklingsbundið, s.s. áföll, einelti, dauðsföll eða veikindi en algengast er
að einstaklingur missi stjórn á megrun þar sem takmarkið var að losna við fáein kíló
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(Fairburn og Harrison, 2003; Sigurlaug M. Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006).
Jákvæð viðbrögð við þyngdartapinu frá nærumhverfi getur leitt til þráhyggju þar sem
einstaklingnum finnst hann stöðugt þurfa að gera betur. (Sigurlaug M. Jónsdóttir og
Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). Röskunin getur haft áhrif á karla og konur á öllum aldri,
óháð kynþætti og samfélagsstöðu. Algengast er að lystarstol hefjist á unglingsárum og er
algengari meðal kvenna. Tíðni lystarstols er talið vera 0,3% meðal kvenna og 0.1% meðal
karla (Black og Grant, 2013). Lystarstol kemur yfirleitt fyrst fram við unglingsaldur en
byrjar sjaldan fyrir kynþroska né eftir fertugt (American Psychiatric Association, 2000;
Sigurlaug M. Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006).

2.1.1 Tafla 1-Greiningarviðmið fyrir DSM-V fyrir lystarstol
1.

Takmörkun á fæðuinntöku, ráðlögðum dagskammti er ekki fullnægt. Einstaklingur léttist og er með
lága líkamsþyngd miðað við aldur, kyn, þroska og líkamlega heilsu.

2.

Mikil hræðsla við að þyngjast og fitna þrátt fyrir að einstaklingur sé undir kjörþyngd. Hegðun
verður þráhyggjukennd og kemur í veg fyrir þyngdaraukningu

3.

Röskun á líkamsmynd, hvernig einstaklingur upplifir eigin líkamsvöxt og þyngd. Einstaklingur hefur
ekki tilfinningu fyrir því hversu lág líkamsþyngd hans er.
(American Psychiatric Association, 2013)

Lystarstoli má skipta í tvær megingerðir sem eru að ýmsu leyti ólíkar. Takmarkandi
gerð lystarstols einkennist af ofurstjórn og þráhyggju sem felst í að sjúklingur á fremur
auðvelt með að svelta sig og missir sig ekki í átköst. Einstaklingur með takmarkandi gerð
lystarstols stundar ekki losunarhegðun, þ.e. framkallar ekki uppköst og misnotar ekki
hægða- og/eða þvagræsilyf. Óhófleg hreyfing er hins vegar stundum notuð til að ná
þyngdartapi. Lotuáts losunarhegðun getur sveiflast frá mikilli sjálfsstjórn til hvatvísrar
hegðunar sem felst í að sjúklingur leyfir sér að borða og jafnvel missa sig í átköst vitandi
að hann muni notast við hreinsunarhegðun eftir á. Sjálfsskaðandi hegðun er líklegri hjá
ofáts/hreinsandi gerðinni og eru þeir sjúklingar líklegri til að misnota áfengi og önnur
vímuefni (American Psychiatric Association; 2000; American Psychiatric Association, 2013;
Sigurlaug M. Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006 ).
Framtíðarhorfur sjúklinga með lystarstol eru breytilegar. Sjúkdómurinn getur
reynst skammvinnur og viðkomandi nær sér að fullu en í örum tilfellum getur lystarstolið
reynst alvarlegt og langvinnt (Sigurlaug M. Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006).
Alvarlegir líkamlegir fylgikvillar sökum næringarskorts geta fylgt langvinnu lystarstoli og
getur sjúklingur þurft að leita til ýmissa sérfræðinga sökum þess. Algengir líkamlegir
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fylgikvillar eru beingisnun og beinþynning, hægur hjartsláttur, lágur blóðþrýstingur, lágur
líkamshiti og fækkun á hvítum blóðkornum. Hjá konum getur orðið tíðarstopp og hjá
körlum minnkar magn testósterón með þeim afleiðingum að kynhvöt og úthald minnkar
(Miller, Grinspoon, Ciampa, Hier, Herzog og Klibanki, 2005; Muise, Stein og Arbess, 2003;
Sigurlaug M. Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). Algengt er að þeir sem þjást af
lystarstoli hafi einnig aðra andlega sjúkdóma, svo sem þráhyggjusýki, geðhvarfasýki eða
aðra þunglyndissjúkdóma og á það við bæði konur og karla. Þráhyggjusýki einblínir
aðallega á líkamsímynd, mat og þyngd (Heywood, 2012; Ray, 2004).
Eftir því sem sjúklingurinn léttist meira hafa einkenni lystarstols tilhneigingu til að
versna og geta verið lengi til staðar jafnvel þó sjúklingur nái kjörþyngd sem eykur þar af
leiðandi líkur á bakslagi. (Sigurlaug M. Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006).
Langvarandi næringarleysi getur dregið úr vexti, eðlilegum líkamsþroska og jafnvel leitt til
dauða (Fairburn, 2008). Talið er að allt að 20% lystarstols sjúklinga deyi af völdum
líkamlegra afleiðinga eða sökum sjálfsvígs og er hugsanlegt að dánartíðni sé mun hærri
(Rowe, 2017; Touyz, 2011).

2.2 Lotugræðgi (e. bulimia Nervosa-BN)
Lotugræðgi var fyrst kynnt og skilgreind fyrir næstum 40 árum af breska geðlækninum
Gerald Russell (Attia, Becker, Bryant-Waugh, Hoek, Kreipe, Marcus, Mitchell, Striegel,
Walsh, Wilson, Wolfe og Wonderlich, 2013; Fishman, 2004). Lotugræðgi og lystarstol
einkennast hvoru tveggja af því að einstaklingur metur líkama sinn stærri en hann er í
raun (Fairburn, og Harrison, 2003), auk þess að halda sér í sem minnstri þyngd og halda
sér þar með því að halda aftur að sér gagnvart mat (Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug
Þorsteinsdóttir, 2006). Einstaklingar með lotugræðgi missa þó endurtekið stjórnina með
ofátsátköstum, yfirleitt í leyni. Þeir fyllast vanlíðan og fá samviskubit yfir væntanlegri
þyngdaraukningu sem þeir svo stjórna með öfga þyngdarstjórnun, s.s. uppköstum eða
með hægðarlosandi lyfjum. Einnig þekkist óhófleg líkamsþjálfun (Bould o.fl., 2017).
Lotugræðgi hefst iðulega seinna á ævinni en lystarstol. Talið er að um 90% greindra
séu konur og 1-1,5% unglingsstúlkna og 0,2% unglingsdrengja hverju sinni (Black og Grant,
2013). Talað er um tvær megingerðir lotugræðgis; hreinsandi lotugræðgi (e. purging type),
sem meirihluti tilfella fellur undir og ekki hreinsandi gerð (e. nonpurging type) (Fairburn
og Harrison, 2003; Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). Talið er
að 80-90% lotugræðgissjúklinga falli undir hreinsandi gerð og framkalli hjá sér uppköst
eftir ofát, sumir notast við aðrar aðferðir eins og hægða- og vatnslosandi lyf eða stólpípu
(Masheb og White, 2012; Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006).
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Þeir sem falla hins vegar undir ekki hreinsandi gerð, stunda aðrar mótvægishegðanir, fasta
eða stunda óhóflega líkamsrækt (American Psychiatric Association, 2013). Margvíslegir
sálfræði- og líkamlegir þættir geta komið átköstum af stað, svo sem vanlíðan, depurð,
einmannaleiki eða hungur (Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006).
Þunglyndi og kvíðaraskanir eru algengir fylgifiskar lotugræðgi (Fairburn og Harrison,
2003). Átköstin geta einnig verið skipulögð og þá skapar einstaklingurinn sér kjörnar
aðstæður þar sem hann getur notast við hreinsun á eftir (Sigurlaug María Jónsdóttir og
Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). Ekki er óalgengt að einstaklingur innbyrði um 1000-2000
hitaeiningar í einu ofátskasti (Fairburn og Harrison, 2003).

2.2.1 Tafla 2-Greiningarviðmið fyrir DSM-V fyrir lystarstol

1.

Endurtekin átköst og tímabil átkasta sem einkennast af eftirfarandi:
A.

Einstaklingur innbyrðir mikið magn af mat, yfirleitt innan tveggja klukkustunda, meira
magn en flestir einstaklingar í sömu kringumstæðum og á sama tíma myndi nokkurn tíma
borða.

B.

Einstaklingur skortir sjálfsstjórn tengda matar inntöku á meðan átkast stendur yfir, finnst
hann til dæmis ekki geta hætt að borða eða hefur ekki stjórn á því hversu mikið hann
borðar.

2.

Hegðun sem stafar af þráhyggju til að koma í veg fyrir þyngdaraukningu með losunarhegðun,
framkalla uppköst, misnota hægðalyf, vatnslosandi lyf, þvagræsilyf, fasta og stunda óhóflega
líkamsrækt.

3.

Átköst á sér stað að meðaltali og að minnsta kosti einu sinni í viku yfir þriggja mánaða tímabili

4.

Líkamsþyngd og líkamsímynd hafa mikil áhrif á sjálfsmat einstaklingsins.

5.

Ofangreind einkenni koma ekki einungis fram á tímabili lystarstols.
(American Psychiatric Association, 2013)

Talað hefur verið um lotugrægði sem leynda sjúkdóminn sökum þess að lystarstol er
meira í sviðsljósinu og fær frekari umfjöllun. Sökum þess hefur því verið haldið fram að
tíðni lotugræðgis geti verið þrisvar sinnum hærri en lystarstols (Furnham og Husain,
1999). Erfitt getur þó reynst að uppgötva lotugræðgi þar sem þeir einstaklingar eru alla
jafna í kjörþyngd og eiga því oft auðvelt með að fela veikindi sín (Cooper, 2003).
Lotugræðgissjúklingar þjást sökum stjórnleysis síns og skammast sín fyrir veikindi sín. Að
meðaltali líða um fimm ár þar til einstaklingur með lotugræðgi leitar sér aðstoðar en
vegna sektarkenndar reynist þeim erfiðara með að þiggja aðstoð en lystarstolssjúklingum
(Fairburn og Harrison , 2003; Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir,
2006). Lotugræðgissjúklingar geta þurft að leita reglulega til meltingarlækna og tannlækna
vegna endurtekna uppkasta og/eða misnotkunar á hægðarlyfjum sem leiða til sjúkdóma í
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tönnum, munnholi og meltingarfærum. Húðvandamál og blæðingatruflanir eru einnig
algeng vandamál (Cooper, 2003). Aukin tíðni lotugræðgis er meðal íþróttaiðkenda sem
styður þau rök að aukin pressa er á að líkjast ákveðnum staðalmyndum (Furnham og
Davidson, 2008).
Batahorfur eru einstaklingsbundnar en röskunin hefur tilhneigingu til að vera þrálát.
Batahorfur hjá einstaklingum án meðferðar eru slæmar og batahorfur litlar (1996Fairburn
og Walsh, 2002; Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006; Turnbull,
Ward, Treasure, Jick og Derby). Dánartíðni loturgræðgissjúklinga er 3,9% (Crow, Petersen,
Swanson og Raymond, 2009).

2.3 Lotuofátsröskun (e. binge eating disorder-BED)
Lotuofátsröskun er tilgreind sem ein tegund átraskana í DSM-V en var áður í viðauka undir
flokknum átröskun ekki nánar skilgreind (EDNOS) samkvæmt DSM-IV. Þar af leiðandi er
minna vitað um þróun lotuofátsröskun en lystarstols og lotugræðgis sem hafa verið lengur
í greiningarkerfi DSM (American Psychiatric Association, 2013). Lotuofátsröskun
einkennist helst af átköstum þar sem einstaklingur innbyrðir mikið magn matar, stærri en
hefðbundna máltíð innan ákveðins tímaramma. Á meðan þessu stendur upplifir
einstaklingurinn sig missa stjórn á matarátinu og getur upplifað neikvæðar tilfinningar í
tengslum við atburðinn á meðan á honum stendur eða á eftir (American Psychiatric
Association, 2013; Rosenbaum og White, 2015). Sýnt hefur verið fram á tengingu milli
neikvæðra tilfinninga og lotuofátsröskunar. Einblínt hefur verið á þunglyndi sem orsök en
það er ástæða til að halda að aðrar orsakir geti líka spilað sinn þátt í röskuninni, svo sem
kvíði. Einstaklingar með átraskanir eru taldir hafa minna þol fyrir álagi og meira álag er
talið auka líkur á tímabundnu lotuátsröskun, þar sem ofát sé notað til að draga úr stressi
(Freeman og Gil, 2004; American Psychiatric Assocation, 2000). Rannsóknir hafa sýnt að
þunglyndi , kvíði og stress geti haft mikil áhrif á framgöngu lotuofátsröskunar en samt
sem áður er það ekki talið algjörlega rannsakað og því ekki hægt að segja með fullri vissu
að samband sé á milli þessara atriða (Hudson, Hiripi, Pope og Kesler, 2007; Parker og
Brotchie, 2010; Pigott, 2003; Rosenbaum og White, 2015).
Af meginflokkunum þremur er lotuofátsröskun algengasta átröskunin. Þar sem tíðni
lotuofátsraskana er talið vera um það bil 2-6% í vestrænum ríkjum (Grucza, Przybeck og
Cloninger, 2007; Hudson o.fl., 2007). Rannsóknir sýna að tíðni lotuofátsröskunar er hér
um bil fjórum til sex sinnum meiri en lystarstol og um það bil tvisvar til fjórum sinni meiri
en lotugræðgi meðal almennings (Hudson o.fl, 2007; Rosenbaum og White, 2015).
Rannsóknir sýna einnig að lotuoftátsröskun sé algengasta átröskunin meðal karla með
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tíðni 2-32% (Hudson o.fl., 2007; Rosenbaum og White, 2015). Unglingar með upphafs
greiningu á lotuofátsröskun eða hreinsunarröskun eru líklegir til að þróa með sér
lotugræðgi með tímanum en óalgengara er að lotugræðgi þróist í lotuofátsröskun (Allen
o.fl, 2013; Allen o.fl., 2015).

2.3.1

1.

2.

Tafla 3-Greiningarviðmið fyrir DSM-V fyrir lotuofátsröskun

Endurtekin átköst, sem einkennist af eftirfarandi:
A.

Einstaklingur innbyrðir mikið magn af mat, yfirleitt innan 2. klukkustunda, meira magn en
flestir einstaklingar í sömu kringumstæðum og á sama tíma myndi

B.

Á meðan átkast varir upplifir sjúklingur stjórnleysi (þ.e. sú tilfinning að geta hvorki hætt að
borða né stjórnað því hve mikið er innbyrt af fæðu).

Það sem einkennir átköstin eru þrjú eða fleiri eftirtalinna atriða:
A.

Að borða mun hraðar en eðlilegt þykir.

B.

Að borða það mikið magn fæðu að það veldur óþægindum sökum seddu.

C.

Að borða mikið magn fæðu þó svo hungurtilfinning sé og hafi ekki verið til staðar.

D.

Að borða í einrúmi sökum sektarkenndar yfir því hversu mikils matar er neytt.

E.

Að hafa óbeit á sjálfum sér, finna fyrir þunglyndi eða mjög mikilli sektarkennd eftir átkast.

3.

Merkjanleg vanlíðan vegna átkasta.

4.

Átköst verða að meðaltali að minnsta kosti einu sinni í viku í þrjá mánuði.

5.

Lotuofátsröskun felur ekki í sér óviðeigandi mótvægishegðun líkt og á við um lotugræðgi og
lystarstol.
(The American Psychiatric Association, 2013)

2.4 Óskilgreind átröskun (other specified or unspecified feeding or eating
disorder)
Átröskun sem uppfyllir ekki öll greiningarviðmið meginflokkanna þriggja er flokkuð sem
óskilgreind átröskun (EDNOS) og er hún sambland af lystarstoli og lotugræðgi (Culbert
o.fl., 2015; Fairburn og Walsh, 2002; Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug
Þorsteinsdóttir, 2006).
Sjúklingar með óskilgreinda átröskun hafa svipuð einkenni og lystarstols- og
lotugræðgissjúklingar sem kemur fram í óheilbrigðum matarvenjum, hræðslu við að
þyngjast og óheilbrigðri sýn á líkamsútlit sitt (Button, Bensen, Nollett og Palmer, 2005).
Líkamslögun einstaklinga með óskilgreinda átröskun er ólíkari en finnst meðal annarra
átraskana, hún getur verið undir, í og yfir kjörþyngd (Button, o.fl., 2005). Sjúklingar með
óskilgreinda átröskun fá oft ekki sömu athygli og síðri meðferð en lystarstols og
lotugræðgissjúklingar en eru iðulega jafn veikir (Fairburn og Bohn, 2005; Fairburn,
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Cooper, Doll, Norman og Connor, 2000). Þessi hópur á á hættu að vera skilinn útundan í
heilbrigðiskerfinu sökum þess (Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir,
2006). Eftirfarandi eru einkenni átröskunar sem uppfylla ekki öll viðmið fyrir megingerðir
átraskana.

2.4.1 Tafla 4-Greiningarviðmið DSM-V fyrir óskilgreinda átröskun
Einkenni geta verið eftirfarandi:
1.

Ódæmigert lystarstol

2.

Öll greinarviðmið uppfyllt fyrir lystarstol nema þyngdarviðmið, einstaklingur er í kringum eða fyrir
ofan kjörþyngd.

3.

Lotugræðgi (með lága tíðni og/eða takmarkaðan tíma)

4.

Öll greinarviðmið fyrir lotugræði uppfyllt nema lotuofátseinkenni og óviðeigandi mótvægishegðun
á sér stað að meðaltali minna en einu sinni í viku og/eða minna en þrisvar sinnum í mánuði.

5.

Lotuofátsröskun (með lága tíðni og/eða takmarkaðan tíma)

6.

Öll greinarviðmið lotuofátsröskunar uppfyllt nema að lotuofátsröskunin á sér stað að meðaltali
sjaldnar en einu sinni í viku og/eða í skemmri tíma en þrjá mánuði

7.

Hreinsunarröskun (e. purging disorder)

8.

Endurtekin hreinsunarröskunarhegðun til að hafa áhrif á þyngd eða líkamsvöxt, framkallar uppköst,
misnotkun á hægðar- og þvagaukandi lyfja

9.

Næturát (e. night eating syndrome)

10

Endurtekin tímabil af næturáti, matarát á sér stað þegar einstaklingur vaknar af nætursvefni eða
borðar mikið magn eftir kvöldmat.
(The American Psychiatric Association, 2013)

Áður var litið á einstaklinga með óskilgreinda átröskun sem minna alvarleg tilfelli
(Crow o.fl., 2009) en þeim hefur þó fjölgað til muna síðustu ár (Sigurlaug María Jónsdóttir
og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). Unglingar á fyrri stigum lystarstols og lotugræðgis falla
oft undir röskunina (Fairburn, 2008).

Samkvæmt bandarískum rannsóknum er tíðni

óskilgreindar átröskunar talin vera frá 4,6 – 5% (Fairweather-Smith og Wade, 2014;
Kimber, McTravish, Couturier, Boven, Gills, Dimitropoulos og MacMillan, 2017).
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3

Átraskanir meðal íþróttaiðkenda

Íþróttaumfjallanir um karla í fjölmiðlum fjalla almennt um líkamsburð þeirra, styrk, vöðva
og hreyfingu. Auknar líkur eru á að karlmenn sem iðka íþróttir þar sem einblínt er á
líkamsstærð og líkamshlutföll geti þróað með sér átraskanir (Nelson og Hughes, 1999;
Ray, 2004).
Þeir sem stunda þyngdarflokkaíþróttir, listíþróttir og þolíþróttir eru taldir í meiri
áhættu á að þróa með sér lystarstol en einstaklingar í öðrum íþróttaflokkum. Í
þyngdarflokkaíþróttum (e. weight-class sports), eins og glímu, kraftlyftingum og Tae
Kwondo er íþróttamönnum skipt upp í ákveðna keppnisflokka eftir líkamsþyngd. Í
listíþróttum (e. aesthetic sports) eins og fimleikum, listdansi á skautum, dýfingum og
dansi er einkunnargjöf byggð meðal annars á vaxtarlagi og lipurð keppenda. Í þolíþróttum
(e. enurance sports), langhlaupi, hjólreiðum og sundi er lág líkamsþyngd og grannt
vaxtarlag talið tengjast auknum árangri (Patel, Greydanus, Pratt og Phillips, 2003).
Íþróttamenn eru dæmdir að einhverju leyti af líkamsvexti og líkamsímynd sem er
grandskoðuð auk þess sem krafist er mjög lágrar fituprósentu (Oliosi og Burlini, 1999;
Patel o.fl. 2003; Ray, 2004). Pressan sem er á þessa íþróttamenn, auk pressunnar sem þeir
setja á sig sjálfa til að standast kröfur, getur leitt þá til óheilbrigðra matarvenja sem geta
reynst hættulegar líkamlegri heilsu þeirra (Patel, o.fl., 2003; Ray, 2004). Sumir
íþróttamenn og þjálfarar telja að lækka þurfi fituprósentu íþróttamannsins til að hann geti
keppt í lægri þyngdarflokkum til að auka líkur á sigri en skaðlega hliðin er óheilbrigt
matarmynstur sem veikir íþróttamennina og leiðir til lakari frammistöðu sem getur þróast
í átraskanir eins og lystarstol eða lotugræðgi. (Murphy og Gutekunst, 1997). Krafan sem
er sett á íþróttamenn til að standa sig og viðhalda ákveðinni líkamsþyngd setur þá í mikla
hættu við að geta þróað með sér átröskun (Ray, 2004). Að meta prósentu þeirra
íþróttamanna sem kljást við lystarstol eða lotugræðgi er erfitt sökum ógrynni atriða, svo
sem aðferðafræðilegra takmarkana sökum læsis, samkvæmt þeirra eigin mati (e. self
report) og vöntun á eigin viðmiðun í rannsóknum (Murphy og Gutekunst, 1997; Patel o.fl.,
2003; Ray, 2004). Rannsóknir sýna það fari vaxandi að karlkyns íþróttamenn þrói með sér
átröskun og á þetta sérstaklega við í íþróttum þar sem líkamsvöxtur og líkamsstærð er
stöðugt undir smásjánni (Nelson og Hughes, 1999).
Þeir hópar unglingsdrengja sem eru í hvað mestum áhættuhópi til að þróa með sér
átröskun eru þeir sem æfa íþróttir eru óöruggir með kynvitund sína, kljást við andlega
sjúkdóma og eiga fjölskyldusögu um átröskun og skiplagslaust heimilishald. Átröskun er
17

mun algengari meðal íþróttafólks en þeirra sem ekki stunda íþróttir (Pratt, og Phillips,
2003). Unglingar sem stunda íþróttir sem snúast um lyftingar og þeir sem taka þátt í
íþróttum þar sem það þykir álitlegt að vera grannur eru í mestri áhættu að þróa með sér
átröskun (Patel o.fl., 2003; Ray, 2004).
Óhófleg hreyfing tengist oft átröskunum og getur þróast yfir í líkamsræktarfíkn.
Venjuleg hreyfing felst í líkamlegum, sálfræðilegum og lífeðlisfræðilegum ávinningi sem
mörgum finnst gaman að (Di Lodovico, Dubertret og Ameller, 2018). Óhófleg hreyfing
getur aftur á móti haft neikvæðar afleiðingar þegar íþróttaiðkun heltekur einstaklinginn
og viðkomandi finnst hann þurfa að vera stöðugt í líkamsrækt (Hausenblas og Giacobbi,
2004). Óhóflega hreyfing getur verið fyrsta einkenni átröskunar fyrir marga (Shroff, Reba
og Thornton, 2006).

3.1 Íþróttalystarstol (e. Anorexia Athletica)
Íþróttalystarstol er afbrigði af lystarstoli. Íþróttalystarstol var kynnt af Jorunn SundgotBorgen, norskum næringarfræðingi og íþróttarannsóknarmann árið 1993 (Heywood,
2012). Íþróttalystarstol einkennist af áráttukenndum og óhóflegum æfingum til að
viðhalda óeðlilega lágri líkamsþyngd (Sudi, Öttl, Payerl, Baumgartl, Tauschmann og
Müller, 2004). Íþróttaiðkandinn takmarkar inntöku kaloría og er með óheilbrigða
líkamsmynd, stundum fylgir lotuofát og notkun hreinsunaraðferða. Þessi hegðun birtist
sem öfgar í sambandi við fæðuval og þyngd. Íþróttaiðkandinn eyðir miklum tíma í
íþróttaiðkun sína, tekur tíma frá vinnu, skóla og tengslaneti sínu en réttlætir það með að
skilgreina sig sem sérstakan eða úrvals íþróttamann. Hann gleymir að íþróttaiðkun getur
verið skemmtileg, heldur kappkostar hann við að ná tökum á erfiðari viðfangsefnum sem
honum finnst hann sjaldnast uppfylla og dæmir sjálfan sig eftir frammistöðu sinni.
(Heywood, 2012).
Talið er að tvær meginástæður geta legið að baki íþróttalystarstoli; íþróttamaðurinn
sem segir að grannur líkamsvöxtur jafngildi frammistöðu og svo menningin sem segir að
grannur líkamsvöxtur jafngildi fegurð og jafnvel siðferði (Heywood, 2012). Þó er vöntun á
rannsóknum og óvitað hvort afbrigðilegar matarvenjur meðal einstaklinga í ákveðnum
íþróttagreinum ýti undir undirliggjandi átröskun eða hvort átröskunin myndi vera til
staðar óháð íþróttaiðkuninni. Talað er um það að iðka íþróttir auki ekki áhættu á að þróa
með sér átröskun heldur geti umhverfi ákveðinna íþróttagreina haft þau áhrif (Byrne og
McLean, 2002; Sudi o.fl., 2004). Að greina lystarstol meðal íþróttaiðkenda getur reynst
erfitt þar sem þeir eru oft í mikilli afneitun og finnast þeir hafa stjórn á hlutunum en
lystarstoli fylgir yfirleitt mikil leynd (Currie og Morse, 2005). Í mörgum íþróttagreinum er
18

kostur að vera með lága líkamsþyngd en samt sem áður getur kostur þess vegið þungt þar
sem lág líkamsþyngd getur einnig tengst heilsufarsvandamálum (Sudi, Öttl, Payerl,
Baumgartl, Tauschmann og Müller, 2004). Þeir íþróttaiðkendur sem keppa í
íþróttagreinum þar sem líkamsvöxtur á að vera grannur eru helst í áhættu til að þróa með
sér íþróttalystarstol, eins og þeir sem iðka sund, fimleika, dans, dýfingar og langhlaup
(Heywood, 2012). Rannsóknir sýna að hlauparar eru í fjórum sinnum meiri áhættu á að
þróa með sér íþróttalystarstol ef þeir byrja að hlaupa í þeim tilgangi til að létta sig, þá
sérstaklega konur (Di Lodovico o.fl., 2018; Hausenblas og Giacobbi, 2004).
Óhóflegar áhyggjur af líkamsvexti geta þróast í íþróttalystarstol, sérstaklega þegar
íþróttaiðkendur bera saman fituprósentu sína við íþróttamenn í fremstu röðum (Sudi o.fl.,
2004). Sumir íþróttamenn leitast eftir að ná minni líkamsþyngd þar sem þeir telja að það
gefi þeim samkeppnishæft forskot (Schmölzer og Müller, 2002). Til að minnka
fituprósentu, þekkist að úrvals íþróttamenn fari í sjálfvalda megrun þar sem þeir neyta of
fárra hitaeininga (Manore, 2002). Meðaltal orku, kolvetna og próteins er oft lægra en
mælt er með miðað við hæð og þyngd, hjá þessum íþróttamönnum og því skortur á
lámarks næringu sem sem getur leitt til næringarskorts. Íþróttaiðkendur sem nota
róttækar matar eða vökvatakmarkanir geta upplifað dvínandi frammistöðu og lélega
heilsu (Sudi o.fl., 2004).

3.2 Vöðvaröskun (e. Bigorexia)
Vöðvaröskun var fyrst skilgreind árið 1997 (Babicz-Zielińska, Wądołowska og
Tomaszewski, 2013; Pope, Gruber, Choi, Olivardia og Philips, 1997). Vöðvaröskun (e.
bigorexia) hefur stundum verið kallað öfugt lystarstol (e. reverse anorexia) og er mun
algengari meðal karla (Dalgliesh og Nutt, 2013; Murray, Rieger, Touyz, De la Garza García,
2010).
Vöðvaröskun einkennist af óánægju með útlit sitt, öfga líkamsþjálfun, nákvæmni í
mataræði og strangri fitustaðalsstjórnun. Einstaklingurinn upplifir sig sem lítinn og
grannan þótt hann sé stór og vöðvamikill (Dalgliesh og Nutt, 2013; Murray o.fl., 2010).
Einstaklingurinn getur verið með þráhyggju á að horfa á sjálfan sig í spegli, sýnir
skapofsaköst og hræðist það að missa úr æfingu og í sumum tilfellum þekkist steranotkun
(Nadeem, 2015). Einstaklingurinn sækist eftir því að vera með óhóflega stóra vöðva, því
stærri, því betra og getur einnig haft miklar áhyggjur af því að vöðvarnir stækki ekki nógu
mikið og/eða nógu hratt (Babicz-Zielińska o.fl., 2013; Comer, 2002; Pope, Katherine, og
Olivardia, 2000). Þeir sem eru með vöðvaröskun trúa því einnig að ákveðinn líkamspartur
þeirra sé ljótur, ósamhverfur eða afmyndaður. Algengast er að einblínt sé á ímyndaðan
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galla í andliti, svo sem nef eða húð og að stærð eða hlutföllum ákveðins líkamshluta, t.d.
handa eða fóta. Óánægja er með stærð allra vöðva og mikil hræðsla að sýna líkama sinn
meðal fólks (Babicz-Zielińska o.fl., 2013; Choi, Pope og Olivardia, 2002). Einstaklingar sem
vilja minnka fituprósentu sína eyða að meðaltali 40 mínútum á dag í æfingar, einstaklingar
með vöðvaröskun eyða aftur á móti 5 klukkustundum eða fleirum í æfingar á dag.
Talið er að vöðvaröskun hafi áhrif á meira en 100.000 einstaklinga í heiminum
(Leone, Desory og Gray, 2005; Nadeem, 2015). Um 10% breskra karlmanna sem æfa
íþróttir þróa með sér vöðvaröskun sem getur hrint af stað steranotkun og andlegum
röskunum eins og kvíða og þunglyndi (Nadeem, 2015). Rannsóknir sýna að þeir sem kljást
við vöðvaröskun eiga yfirleitt við andleg vandamál að stríða og eru því líklegri til að fremja
sjálfsvíg og nota í sumum tilfellum stera eða önnur vímuefni en engin tenging er þó á milli
vöðvaröskunar og áfengismisnotkunar (Babicz-Zielińska o.fl., 2013; Pope, Pope, Menard,
Olivardia og Phillis, 2005). Aðrar rannsóknir sýna að röskunin hafi byrjað á barnsaldri
sökum eineltis, lágs sjálfsálits, þunglyndis eða taugaóstyrks (Babicz-Zielińska o.fl., 2013;
Wolke og

Sapouna, 2008). Vöðvaröskun er talin geta verið genatengd eða vegna

efnafræðilegs ójafnvægis í heilanum. Samt er orsökin ekki nógu vel þekkt og krefst frekari
rannsókna

(Babicz-Zielińska

o.fl.,

2013;

Leone

o.fl.,

2005;

Nadeem,

2015).

Meðferðarmöguleikar eru fáir en samt sem áður hefur verið sannað að meðferð og
lyfjanotkun getur hjálpað til við að vinna bug á vöðvaröskun. Aðalvandamálið er þó að
greina röskunina þar sem hún er ekki greinileg þar sem sjúklingar tjá sig yfirleitt sem
heilsuhrausta og líta út fyrir að hafa heilbrigði í fyrirrúmi. Vöðvaröskun er tengd við
vaxandi áhyggjur drengja með líkamsímynd sína. (Babicz-Zielińska o.fl., 2013; Mosley,
2009). Tilfellum vöðvaröskunar fer ört fjölgandi. Hluti ástæðunnar gæti verið að vitneskja
hefur aukist og því auðveldara að bera kennsl á einkenni en aðrar ástæður gætu verið
afleiðingar fjölmiðla og samfélagsmiðla (Babicz-Zielińska o.fl., 2013; Ladefoged, 2009).
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4

Félagsleg áhrif

Félagslegir þættir í umhverfinu sem hafa áhrif á einstaklinginn eru til dæmis fjölskylda,
vinir, skóli, jafningjar, félags- og efnahagur, stétt og nærumhverfi sem einstaklingur býr í.
Þeir þættir sem hafa hvað mest áhrif á líf barna og unglinga eru þættir í nærumhverfi
þeirra (Santrock, 2016). Samkvæmt kenningu Bronfenbrenners um vistfræðakerfið er
umhverfi einstaklings skipt í fjögur kerfi nærkerfi (e. microsystem), millikerfi (e.
mesosystem), stofnanakerfi (e. exosystem) og lýðkerfi (e. macrosystem). Nærkerfið er
innsta lagið eða nánasta umhverfi einstaklings sem hann er í beinum samskiptum við og
þeir sem standa honum næst, foreldrar, systkini, vinir og skóli. Nærkerfið hefur mestu
áhrifin á einstaklinginn. Samskiptanet myndast þegar einstaklingur hefur samskipti við
aðra í nærumhverfi sínu, þ.e.a.s. einstaklingur hefur samskipti við vini í hverfinu eða
samstarf heimilis og skóla og kallast það millikerfi. Þriðja lagið, stofnanakerfi nær utan um
nær- og millikerfin, eins og aðalnámskrá eða vinnustaður. Ysta lagið er lýðkerfi en það
fellur undir samfélagið sjálf, þar er menning samfélagsins og gildismat, siðir og skipulag.
Innri kerfin tvö snerta viðkomandi á beinan hátt en ytri kerfin tvö snerta einstaklingin á
óbeinan hátt en hafa samt sem áður áhrif á hversdagssvið hans (Sigurborg Sturludóttir og
Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Allir þessir þættir eru mikilvægir í mismiklum mæli þó og hafa
allir áhrif á þróun sjálfsmyndar einstaklings (Berk, 2007; Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna
Einarsdóttir, 2008).
Félagsleg viðmið kynjakerfisins setja drengjum fastari skorður en stúlkum og falli þeir
ekki í rétt viðmið verða þeir fyrir meiri félagslegum þrýstingi en ef um stúlku væri að
ræða. Stúlkur þurfa ekki allar að falla í sama mót heldur mega þær stíga út fyrir það á
meðan þær standa með sjálfri sér. Annað er upp á tengingum hjá drengjum og ef þeir
sýna atferli þess að þeir passi ekki inn í hefðbundin viðmið getur þeim verið útskúfað og
þröngvað út úr hópnum. Samfélagið sem við búum í skapar ákveðin kyngervi (e. gender)
sem eru félagslega áunnin og mótar hvað þykir viðeigandi fyrir hvort kyn fyrir sig og er
ætlast til að það falli að því (Gerður Bjarnardóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2011).
Karlmennska og kvenleiki eru félagslega mótuð hugtök og skilgreind af menningunni og er
karlmennska skilgreind sem líkamlegur styrkur, agi, rökvísi, hlutlægni og samkeppni (Ásta
Jóhannsdóttir og Kristín A. Hjálmarsdóttir, 2011). Drengjum er lýst sem heilbrigðum,
sterkum og duglegum einstaklingum á meðan stúlkur eru mjúkar og fíngerðar (MasciaLees og Black, 2000).
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4.1 Kyngervi (e. gender)
Þegar barn fæðist er því strax úthlutað ákveðið hlutverk sem miðast við kyn þess.
Samfélagið setur því ákveðnar skorður með kyngervi (e. gender), sem ætlast er til að það
falli að og fylgi þeim reglum sem leyfileg eru fyrir hvort kyn fyrir sig. Þessar reglur eru
háðar tíma, aðstæðum og menningu en á Íslandi hafa stúlkur öðlast meira svigrúm í
kynjakerfinu en drengjum. Stúlkur hafa oft meiri sveigjanleika og frelsi og geta farið í
mismunandi hlutverk, eins og góða stelpan, kalda stelpan eða strákastelpan (Gerður
Bjarnardóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2011; Jón Ingvar Kjaran, 2016; Paechter, 2003,
2007). Birtingarmyndum karlmennsku eru settar fastari skorður og þeir taldir taka niður
fyrir sig ef þeir fara of nálægt birtingarmynd kvenleika (Gerður Bjarnardóttir og Guðný
Guðbjörnsdóttir, 2011; Jón Ingvar Kjaran, 2016)
Karlmennska og kvenleiki eru félaglega mótuð hugtök. Talað er um tvö grunnstef
táknmynd kvenleika, fegurðardísin vísar til fínleika og veikra burða, tilfinningasemi,
valdleysis og samvinnu (Guðmundur Sæmundsson, 2012; Katrín Björg Ríkarðsdóttir og
Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2012). Og hins vegar fjallkonunnar sem er táknmynd þess
villta og taumlausa í eðli ungu nútímakonunnar (Guðmundur Sæmundsson, 2012).
Karlmennska skilgreinist af líkamlegum styrk, aga, styrkleika, hlutlægni, rökvísi,
samkeppni, íþróttum (Ásta Jóhannsdóttir og Anna K. Hjálmarsdóttir, 2011; Jón Ingvar
Kjaran, 2016; Flynn og Stana, 2012). Kynin læra ung að árum á kynjakerfið og hvar
samfélagið sér þau, stúlkur læra að þær eiga að vera fórnfúsar, fallegar og sýna
góðmennsku. Drengir læra að þeir eiga að vera virkir og hugaðir (Þórdís Þórðardóttir,
2012).

4.2 Sjálfsmynd (e. Self-image)
Hugtakið sjálfsmynd er vítt hugtak og er eins konar yfirhugtak yfir önnur hugtök,
sjálfstraust (e. self-confidence), sjálfsálit (self-esteem), akademísk sjálfsmynd (e.
scholastic self-esteem), víðtæk sjálfsmynd (e. global self-esteem), sjálfsvirðing (e. selfrespect), kynímynd (e. gender identity) og líkamsímynd (body-image). Þessi hugtök móta
persónulega eiginleika einstaklings og trú hans á eiginleikum sínum og kostum. Sjálfsmynd
einstaklings er í stöðugri þróun og getur haft bæði neikvæð og jákvæð áhrif (Ball, Bindler
og

Cowen, 2010; Guðný Guðbjörnsdóttir og Sergio Morra, 2004; Mann, Hosman,

Schaalma og de Vries, 2004). Almennt byggist sjálfsmyndin á því hvort og hvernig
einstaklingi líkar við sjálfan sig, hvort hann er ánægður með þá eiginleika sem hann býr
yfir eins og útlitsþætti og gáfnafar svo eitthvað sé nefnt (Neff, Sonnentag, Niessen og
Unger, 2012).
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Sjálfsmyndin er flókið fyrirbæri sem hægt er að skoða út frá mismunandi víddum og
hefur hún stundum verið skilgreind í tvo þætti, einstaklinginn (e. agency) og samfélagið (e.
communion) (Guðný Guðbjörnsdóttir og Sergio Morra, 2004). Skilgreining sjálfsmyndar
einstaklingsins er hvernig einstaklingur upplifir sjálfan sig óháð samfélaginu og hvaða sýn
hann hefur á sjálfan

sig. Félagsleg heildarsjálfsmynd tengist hins vegar því hvernig

einstaklingur skilgreinir sig í þjóðfélaginu (Wojciszke, Baryla, Parzuchowski, Szymkow og
Abele, 2011). Það er hægt að segja að sjálfsmynd sé ýmist hugsun okkar á því hvernig við
viljum vera og hins vegar hvernig við teljum okkur vera og er mikilvægt að það ríki
jafnvægi þar á milli svo sjálfsmyndin sé jákvæð (Hosogi, Ootyou, Okada, Tsukamoto,
Yamanaka og Morishima, 2007; Santrock, 2016). Sjálfsmynd er einnig talin vera félagsleg
hugsmíð þar sem stór hluti sjálfsmyndar okkar myndast út frá þáttum í umhverfi okkar.
Foreldrar, jafnaldrar, vinir og aðrir í nærumhverfi okkar geta haft mikil áhrif á þróun
sjálfsmyndar okkar með viðbrögðum og viðhorfum sínum (Santrock, 2016).

4.3 Líkamsímynd (e. Body image)
Líkamsmynd (e. body image) þróast á unglingsárum og einkennist af því hvernig
einstaklingi líkar við lögun, stærð og útlit líkama síns, sem speglast síðan í sjálfstrausti
hans (Kolodny, 2004). Líkamsmynd er hugtakanlega tengd sjálfsvirðingu (e. self respect)
sem hefur áhrif á mögulegar þyngdaráhyggjur og matarvenjur (Griffith, Mallia-Blanco,
Boesenberg, Ellis, Fisch, Tayolor og Windham, 2000; Sigrún Daníelsdóttir, Inga Dóra
Sigfúsdóttir og Jakob Smári, 2007). Rannsóknir sýna fram á tengsl

milli slæmrar

líkamsmyndar og megrunar og virðist sem að sjálfsvirðing sé aðalatriðið þegar kemur að
því hvort einstaklingur íhugi megrun (Edlund, Halvarson, Gebre-Medhin og Sjoden, 1999;
Sigrún Daníelsdóttir o.fl., 2007). 42% stúlkna og 18% drengja á aldrinum 10-18 ára eru
óánægð með líkamsmynd sína og vilja flest grennast (Argyrides og Sivitanides, 2017).
Unglingar sem hafa farið í megrun hafa litla sjálfsvirðingu, slaka líkamsmynd,
vanmáttarkennd og sýna þunglyndiseinkenni (Sigrún Daníelsdóttir o.fl., 2007). Einnig hafa
þættir eins og

almenn óánægja með sjálfan sig og lífið áhrif (Griffiths o.fl, 2000).

Rannsóknir sýna að 20% níu ára stúlkna og 17% níu ára drengja hafa farið í megrun.
Megrunartíðni við 14 ára aldur er 50% meðal stúlkna og virðist aukast með aldrinum en er
stöðugri meðal drengja eða rétt innan við 20% (Edlund o.fl., 1999; Field, Camargo, Taylor,
Berkey, Frazier, Gillman og Colditz, 1999; Sigrún Daníelsdóttir o.fl., 2007). Óánægja með
líkamsvöxt og tíðni megrunar eykst með aldrinum meðal stúlkna en minnkar meðal
drengja (Edlund ofl., 1999; Field ofl., 1999; Sigrún Daníelsdóttir o.fl., 2007).
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Börn allt niður í 8 ára þekkja vel hvað það er að fara í megrun. Algengast er að börnin
læri í gegnum foreldra sína, þá aðallega móður en fjölmiðlar, auglýsingar,
heilbrigðisstofnanir og jafnaldrar geta einnig verið áhrifavaldar barnanna (Sigrún
Daníelsdóttir o.fl., 2007). Megrun og óánægja með líkamsvöxt geta spáð fyrir um upphaf
reykinga, hreyfingarleysi, óreglulegt mataræði og átköst meðal ungmenna, þyngdaraukningu og þróun offitu (Field, Austin, Taylor, Malspeis, Rosner, Rockett, Gillman og
Colditz, 2003; Neumark-Sztainer, Wall, Haines, Story og Eisenberg, 2007). Óánægja með
líkamsvöxt er algeng meðal íslenskra unglinga, en tíðni megrunar og óánægja með
líkamsvöxt tengist (Sigrún Daníelsdóttir o.fl., 2007).
Rannsóknir sýna að þeir sem prófa megrunaraðferðir þyngjast frekar síðar og eru
líklegir til að taka átköst við lok fimm ára tímabils. Því strangari sem megrunaraðferðirnar
voru, þeim mun meiri verður þyngdaraukningin fimm árum síðar (Neumark-Sztainer, ofl.,
2007). Unglingsstúlkur sem hafa farið í stranga megrun eru átján sinnum líklegri en þær
sem ekki hafa farið í megrun til að greinast með átröskun innan sex mánaða.
Unglingsstúlkur sem hafa farið í miðlungs stranga megrun eru fimm sinnum líklegri til að
þróa með sér átröskun (Patton, Selzer, Coffey og Wolfe, 1999). Rannsókn meðal íslenskra
unglinga sýndu að 48% drengja og 52% stúlkna vildu léttast og 38% drengjanna vildi
þyngjast á móti tæpum 14% stúlkna. Einungist 14% drengja og 35% stúlkna voru ánægð
með líkamsþyngd sína (Sigrún Daníelsdóttir o.fl., 2007). Þegar spurningalisti var lagður
fyrir íslenska unglinga á aldrinum 16-19 ára árið 2010, kom í ljós að 17,1% drengja og
44,8% stúlkna voru í megrun (Guðrún Ingólfsdóttir, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Þrúður
Gunnarsdóttir og Andri Steinþór Björnsson, 2014). Um 12% íslenska unglinga, um 18%
stúlkna og 4% drengja eru í áhættuhópi fyrir átraskanir (Sigrún Daníelsdóttir o.fl., 2007).
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5

Áhrif nútímamiðla

Í nútímasamfélagi hafa fjölmiðlar og samfélagsmiðlar vaxandi áhrif á einstaklinga. Börn og
unglingar eyða miklum tíma fyrir framan sjónvarps- og tölvuskjái þar sem þeim er miðlað
hvernig kynin eiga að líta út og hegða sér (Guðný Guðbjörnsdóttir og Sergio Morra, 2004).
Langflestir unglingar hafa aðgang að eða eiga snjalltæki eða snjallsíma sem þeir geta
notað til að komast á Internetið (Capacent Gallup, 2013; Ingunn Jónsdóttir, 2017; Lenhart,
2015). En 92% íslenskra unglinga í 8.-10. bekk nota internetið daglega (Ingunn Jónsdóttir,
2017; Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Hrefna Pálsdóttir, Jón Sigfússon, Ingibjörg Eva
Þórisdóttir, Erla María Tölgyes og Álfgeir Logi Kristjánsson, 2016).
Nær ómögulegt er að forðast alla þá samfélagsmiðla sem ríkjandi eru í þjóðfélaginu
(Guðný Guðbjörnsdóttir og Sergio Morra, 2004). Þegar samfélagsmiðlar stuðla að
útlitsdýrkun eykst vanlíðan hjá mörgum og þá sérstaklega stúlkum á aldrinum 12-16 ára
og oftast tengt líkamsþyngd (McCabe og Ricciardelli, 2001). Kynin fá þó að vissu leyti
mismunandi skilaboð og skilgreina sig út frá þessum viðmiðum. Karlmenn eiga að vera
sterkbyggðir, vöðvamiklir og stinnir. Konur eiga hins vegar að vera grannar, stinnar og eigi
að hlúa vel að útliti sínu (Frisén og Holmqvist, 2010). Á kynþroskaskeiði finnst mörgum
unglingsstúlkum þær fjarlægjast mjóu fyrirmynd sína og grípa þá oft til megrunar (Sólveig
Karvelsdóttir, 2005; McCabe og Ricciardelli, 2001). Unglingsdrengir eru hins vegar
ánægðir með þyngdaraukningu sína því þeir færast nær markmiði sínu og auka
vöðvamassa sem er oft tengt karlmennsku (McCabe og Ricciardelli, 2001). Aukin
þrýstingur er frá fjölmiðlum og samfélagsmiðlum á einstaklinga um að falla undir hið
fullkomna viðmið. Óraunhæfar útlitskröfur í gegnum tímarit, auglýsingar, myndbönd o.fl.,
gerir það að verkum að margir upplifa þrýsting til þess að uppfylla þær kröfur (Sólveig
Karvelsdóttir, 2005). Vöðvamiklar ímyndir af körlum eru notaðar í meira mæli í sjónvarpi
og tímaritsauglýsingum en þekktist áður (Leit, Pope og Gray, 2001; Pope o.fl., 2000).
Þessar vöðvaímyndir hafa neikvæð áhrif á líkamsímynd karla og drengja (Leit, Gray, og
Pope, 2002). Þrýstingurinn byrjar á unga aldri og má þar nefna að vöðvar hasakarla (e.
action figure) hafa stækkað með tímanum og eru vöðvar þeirra orðnir hlutfallslega stærri
en vöðvar stærsta lifandi vaxtaræktarmanns í heimi. Þessar óraunverulega ímyndir geta
leitt síðar til vöðvaröskunar meðal unglinga, þá aðallega drengja (Pope o.fl., 1999).
Ýmsar andlegar og félagslegar afleiðingar geta hlotist af stöðugum samanburði við
hina óraunverulegu mynd sem samfélagmiðlar setja upp (Strahan, Lafrance, Wilson,
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Ethier, Spencer og Zanna, 2008). Ein hraðvaxandi afleiðingarmynd þess er átröskun
(Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006).
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Uppeldisaðferðir og æska

Uppeldisaðferðir foreldra leggja mikilvægan grunn að velferð barns frá fyrstu árum lífs
þess. Fjölskyldur sem einkennast af gagnkæmu trausti og viðurkenningu og þar sem málin
eru rædd hafa jákvæð áhrif á félagslegan og vitsmunalega þroska barns, styrkir
ábyrgðarkennd þeirra og sjálfsmynd. Leiðandi uppeldi einkennist af stjórn ásamt miklum
stuðningi (Hoeve, Dubas, Eichelsheim, Van, Smeenk og Gerris, 2009). Börn sem búa við
leiðandi uppeldi (e. authoritative) upplifa hlýju, viðurkenningu og stuðning frá foreldrum
sínum, eiga í betri samskiptahæfni og hafa betra sjálfsálit en önnur börn og eru
móttækilegri fyrir leiðbeiningum foreldra sinna (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007; Sigrún
Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005,). Samheldni fjölskyldu og virkni skiptir
miklu máli fyrir félagslega og tilfinningalega velferð barns og eru líklegri til að sýna aukinn
áhuga og skilning (Vandeleur, Jeanpretre og Schoebi, 2009). Stjórnun, samskipti, virk
þátttaka, virk tjáning og samræmi í gildum og venjum tengist mest umfangi
fjölskylduhæfni. Stjórnun meðal fjölskyldna lýsir best áhrifavöldum innan fjölskyldna og
hvernig fjölskyldumeðlimir geta haft jákvæð áhrif á hvert annað. Samræmi innan
fjölskyldu um félagsleg gildi og venjur tengist líkamsmynd og vandamálum tengdum þeim.
(Benninghoven, Tetsch, Kunzendorf og Jantschek, 2007).
Matartengdar raskanir, offitu og átraskanir má rekja til umhverfis sem hvetur til
umfram fæðuinntöku og sem upphefur grannt fólk (Golan og Crow, 2004). Foreldrar
skapa umhverfi barns síns og eru lykilmenn í því hlutverki að efla heilbrigðan lífstíl á
heimilum barna sinna (Golan og Crow, 2004). Foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna. Mikil
afskiptasemi eða hvatning foreldra um líkamsvöxt unglinga eða lögun getur leitt til
líkamlegrar óánægju (Helfert og Warschburger, 2011). Auk athugasemda geta
lifnaðarhættir foreldra einnig haft áhrif á viðhorf barna til líkamsvaxtar og tilraunir þeirra
til að grennast (Field, Camargo, Taylor, Berkey, Roberts og Colditz, 2001; McCabe og
Ricciardelli, 2005: Sigrún Daníelsdóttir o.fl., 2007). Ef mæður eru sífellt að reyna grenna
sig og koma sér í betra form, eykur það líkur á átröskunarsjúkdómi hjá börnum þeirra
(Patel o.fl., 2002). Sama gildir um feður ef þeir óska þess að vera grennri og sýna
fullkomnunaráráttu getur það einnig ýtt undir þróun átröskunarsjúkdóma meðal barna
þeirra (Canals, Sancho og Arija, 2009). Foreldrar eru líklegri til að gagnrýna líkamsvöxt
dætra sinna en sona sinna (Vincent og McCabe, 2000). Unglingsstúlkur sem eiga mæður
með óheilbrigðar matarvenjur eru þrisvar sinnum líklegri til þess að þróa með sér
óheilbrigðar matarvenjur (Yanez, Peix, Atserias, Arnau og Burg, 2007). Hvernig foreldra
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barna í yfirþyngd túlka og ræða yfirþyngd getur haft langtímaáhrif á áhættu þess að
barnið þrói með sér átröskun eða allt að tíu ár (Allen, Byrne, Oddy, Schmidt og Crosby,
2014). Þar sem fjölskylduaðstæður og umhverfi eru róstursamar(e. tumultuous) minnka
líkur á virkni í meðferð við átröskun (Ray, 2004). Missir í nánustu fjölskyldu svo sem vegna
dauðsfalls eða skilnaðar er áhættuþáttur. Í heimilisaðstæðum þar sem unglingar alast upp
þar sem mikil áhersla er lögð á ytra byrði svo sem útlit og framkomu eru þeir í mikilli
hættu til að þróa með sér átröskun (Manley o.fl., 2000; Ray, 2004.).
Unglingsárin er tíminn þar sem einstaklingurinn leitar sjálfstæðis og hann sæki meira
til jafningjahópsins (e. peer groups) og fjarlægist fjölskylduna (Lam, McHale og Crouter,
2014). Jafningjahópurinn getur haft bæði neikvæð og jákvæð áhrif. Unglingurinn getur
upplifað góða hegðun og viðhorf sem hann tileinkar sér eða hann getur lent í slæmum
félaglegum áhrifum sem ýtir undir áhættuhegðun (Bowker, Adams, Fredstrom og Gilman,
2014). Vinir og jafningjahópurinn hafa mikil áhrif á unglinga og geta samskipti haft beint
áhrif á líkamlega og andlega ánægju þeirra og finna margir fyrir þrýstingi þeirra um að
verða grennri (Jones og Crawford, 2006; Presnell, Bearman og Stice, 2004).
Neikvæðir viðburðir í æsku, eins og þyngdartengd stríðni getur stuðlað að þróun
óheilbrigðra matarvenja. Orsakasamand á milli stríðni í æsku og lélegrar líkamsmyndar
síðar á ævinni, sem getur aukið líkur á einkennum átröskunar og þunglyndis, er að finna
bæði meðal karla og kvenna (Benas og Gibb, 2008: Gleason, Alexander og Somers, 2000;
Lieberman, Gauvin, Bukowski, og White, 2001; Storch, Roth, Coles, Heimberg, Bravata og
Moser, 2004). Munnleg stríðni og einelti í barnæsku í tenglum við þyngd er tengd hærri
tíðni átröskunareinkenna síðar á ævinni (Benas og Gibb, 2008; Neumark-Szteiner, Falkner,
Story, Perry, Hannan og Mulert, 2002). Orsakasamband er á milli áfalla og
fjölskylduaðstæðna, sérstaklega mikils þrýstings til afreka í námi og lotugræðgi, auk
ágreinings unglingsstúlkna við foreldra sína (Furnham, og Husain, 1999). Unglingsdrengir
sem eiga fjölskyldusögu um átröskun eru í aukinni áhættu á að þróa með sér sjúkdóminn
(American Psychiatric Association, 2000; Manley o.fl., 2000; Ray, 2004)
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Forvarnir og meðferðir

Algengar forvarnir og snemm inngrip gagnvart átröskun getur skipt sköpum varðandi
framhaldið og þá aðallega gagnvart börnum og unglingum sem samkvæmt foreldrum sýna
mat og næringu aukin áhuga og sem eru farin að hafa áhyggjur af þyngd og líkamsvexti
sínum (Allen o.fl., 2015; Neumark-Sztainer, Bauer, Friend, Hannan, Story og Berge, 2010).
Í barnsæsku er fjölskyldan lykillinn af öllum upplýsingum og barn lærir það sem fyrir því er
haft, sem gerir gildi foreldra og hegðun hvað varðar þyngd og heilsu mjög áhrifamikil
(Allen o.fl, 2015; Field o.fl., 2001). Fjölskyldan og uppeldi getur haft mikið að segja um
hugarfar barna og unglinga gagnvart heilsu og matarræði og hvernig það þróast (Field
o.fl., 2001; Linville, Stice, Gau og O’Neil, 2011; Neumark-Sztainer o.fl., 2010). Hvernig
talað er heima fyrir um matarræði og næringu hefur mikið að segja og ef stöðugur
megrunaráróður er viðhafður getur það haft mikil áhrif á hvernig venjur börn og unglingar
þróa með sér (Neumark- Sztainer o.fl., 2010). Gagnvart börnum í yfirvigt getur þessi
þrýstingur verið afdráttarlaus á heimilinu og jafnvel skýrar athugasemdir sem beint er til
barnsins um hvað það getur gert til að líta betur út eða sífellt verið að hrósa öðrum sem
hafa grennst í áheyrn barnsins (Haines, Neumark-Sztainer, Hannan og Robinson- O’Brien,
2008). Foreldrar sem upplifa barn sig í yfirþyngd geta þurft sérstakan stuðning í að styðja
barn sitt til að helga sér hollari hugsunarhætti og gera heimilissiði heilsusamlegri. Til að
bestum árangri sé náð er mikilvægt að foreldrar fái stuðning snemma á unglingsárum
barns áður en þyngdar og líkamsvaxtar áhyggjur byrja að aukast. Rannsóknir sýna að ef
foreldrar fá stuðning á unglingsárum barna sinna geti það dregið úr áhættunni á að
unglingurinn þrói með sér lotugræðgi, lotuofátsröskun og hreinsunarröskun síðar á
unglingsárum (Field o.fl., 2001; Allen o.fl., 2015).
Mikilvægt er að fjölskyldur unglinga með átröskun fái aðstoð til að styrkja
fjölskylduböndin og þeim sé leiðbeint hvernig hægt sé að innleiða skemmtilegar athafnir
og að hugsa minna um þrýstinginn af matarvenjum unglingsins, að aðskilja átröskunina frá
unglingnum svo að foreldar og unglingur geti frekar tekið höndum saman á móti
átröskuninni. Lögð er áhersla á að fjölskyldan borði reglulega saman fjölbreyttan mat sem
fjölskylda. Mikilvægt er að forðast reglulegar þyngdarviktanir og aðra þætti sem snúast
um að skoða og hugsa um líkamsvöxt þar sem það getur ýtt undur áhyggjur unglingsins af
líkamsþyngd sinni (Bould o.fl., 2017). Stuðningur foreldra snemma á unglingsárum getur
minnkað líkur á lotugræðgi og lotuofástsröskun (Allen, o.fl., 2015).
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Inngrip snemma í ferlinu gefur mun betri útkomu en ella. Batahorfur eru jákvæðari ef
einstaklingar með átröskun fá aðstoð innan þriggja ára eftir að sjúkdómur gerir vart við
sig. Mikilvægt er að læknar séu vakandi fyrir einkennum og sýni aðgætni í greiningum
sínum, sérstaklega meðal drengja sem geta verið erfiðari tilfelli að greina. Mikilvægt er að
tekist sé á við allar þarfir átröskunarsjúklinga, læknisfræði-, næringarfræði- og
sálfræðilegar þarfir (Bould o.fl., 2017).
BUGL, barna- og unglingageðdeild Landspítalans tekur á móti unglingum með
átraskanir. Þar er starfandi sérstakt átröskunarteymi sem sér um greiningu á sjúklingum
og ákveður í framhaldi viðeigandi meðferð (Landsspítali barna- og kvennasvið, barna og
unglingageðdeild BUGL, e.d.). En áður en til þess kemur þarf unglingurinn tilvísun frá t.d.
lækni, sálfræðingi eða félagsráðgjafa (Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2007).

Sérhæfð

átröskunarmeðferð fer fram á göngu- og dagdeild Landspítalans undir leiðsögn ýmissa
sérfræðinga (Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2007, 2010). Veikustu einstaklingarnir eru lagðir inn
á bráðageðdeild (Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2007). Geðrænar hliðarraskanir eru algengar í
átröskunum og þarf að taka tillit til þeirra við meðferð. (Sigurlaug María Jónsdóttir og
Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006).
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Umræða og lokaorð

Einstaklingar upplifa daglega samfélagslegan þrýsting um að líta vel út, halda sér grönnum
og flottum. Sumum reynist erfitt að standa undir væntingum og missa tökin. Algengt er að
það sem átti að vera stutt megrun til að losna við örfá kíló þróist í átröskun þótt
umhverfisþættir geti líka orsakað sjúkdóminn, svo sem áföll, dauðsfall eða veikindi
(Sigurlaug M. Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). Það samfélag sem við búum í
skapar ákveðin kyngervi sem er háð tíma, aðstæðum og menningu. Sú forskrift sem við
lifum eftir er að karlar eru styrkir, vöðvamiklir en samt grannir, með mikið keppnisskap og
góðir í íþróttum (Ásta Jóhannsdóttir og Anna K. Hjálmarsdóttir, 2011; Flynn og Stana,
2012; Jón Ingvar Kjaran, 2016). Konur eru grannar, fallegar, fórnfúsar og góðar (Þórdís
Þórðardóttir, 2012). Styrkleiki sjálfsmyndar getur haft mikið að segja hvernig einstaklingur
meðtekur þau samfélagsskilaboð að þurfa að líkjast ákveðnum staðalmyndum (Furnham
og Davidson, 2008; Jones og Crawford, 2006). Erfitt getur reynst að uppfylla þessar
óraunhæfu staðalmyndir og getur það orðið einstaklingi að tjóni og orsakað átröskun
(Sólveig Karvelsdóttir, 2005).
Gert hefur verið ráð fyrir því að minna sé um íþróttalystarstol meðal karlkyns
íþróttaiðkenda eingöngu vegna þessa að það eru færri dæmi um þá. En karlar upplifa
sama þrýsting og konur um að vera grannir og það er jafn auðvelt fyrir þá að festast í
þeirri hugsun að þeir verði að vera grannir til að vinna (Bee, 2004; Heywood, 2012). Í
fjölmiðlum er sú glansmynd sett upp að íþróttamenn eigi að vera grannir. Það er normið
sem þykir eðlilegt og heilbrigt og jafnvel hetjulegt (Heywood, 2012).
Unglingar eyða sífellt meiri tíma á samfélagsmiðlum og eru sumir jafnvel stöðugt
tengdir Internetinu utan skólatíma (Capacent Gallup, 2013; Ingunn Jónsdóttir, 2017).
Fjölmiðlar og samfélagsmiðlar hafa því vaxandi áhrif og miðla því óspart hvernig hinn
fullkomni líkami eigi að líta út og hvenig kynin skuli hegða sér. Margir unglingar bera sig
saman við þær staðalmyndir sem samfélagsmiðlar setja upp en stöðugt áreiti
útlitsdýrkunar getur aukið vanlíðan hjá mörgum og haft bæði andlegar og félagslegar
afleiðingar (Guðný Guðbjörnsdóttir og Sergio Morra, 2004; Strahan o.fl, 2008). Ein
afleiðing þess getur verið átröskun en á Íslandi sem og í vestrænum löndum fer tíðni
hennar hækkandi (Hudson o.fl., 2007; Rosenbaum og White, 2015; Sigurlaug María
Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). Í gegnum tíðina hefur átröskun verið talin
kvennasjúkdómur en þótt meirihluti þeirra sem greinast með átröskun séu konur, þá er
ekki þar með sagt að karlar geti ekki fengið átröskun (Ray, 2004). Sá samfélagslegi stimpill
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sem átraskanir hafa fengið í gegnum tíðina getur haft þau áhrif að karlmenn og drengir
skilja ekki að þeir geti verið með átröskun og leita sér því því síður aðstoðar og feli
einkenni sín (Flynna og Stana, 2012). Meðferðarúrræði fyrir karlmenn taka ekki á félagsog menningarlegum ályktunum sem þeir hafa sjálfir og nærumhverfi þeirra. Ekki er tekið
tillit til hvaða áhrif þetta hefur á karlmennskuímynd þeirra (Heywood, 2012; Patel,
Greydanus, Pratt og Phillips, 2003; Ray, 2004). Tíðni átraskana meðal karla er talin vera
mun hærri en tölur sýna. Unglingsdrengir eru sérstaklega taldir vera í þessum hóp og er
talið að læknar og aðrir heilbrigðisstarfsmenn séu einfaldlega ekki í nógu miklu mæli að
leita að átröskun hjá drengjum eins og meðal stúlkna. Karlar greinast mun seinna en
konur og eru lengra komnir í ferlinu (Weltzin, 2010). Þótt tíðni karla með átröskun hafi
náð nýjum hæðum er átröskun enn talin kvennasjúkdómur (Eliot og Baker, 2001; Flynn og
Stana, 2012). Sá misskilningur hefur slæm áhrif á karla með átröskun (Eliot og Baker,
2001). Það er miður í vestrænum menningarheimi að karlar þurfi enn að fela hugsanleg
átröskunarvandamál sín því þeir hræðast að viðurkenna þau, því þá geta þeir verið álitnir
kvenlegir (Bordo, 1999).
Ýmsir félagslegir þættir í umhverfi unglinga hafa áhrif á að bæði kyn þrói með sér
átröskun og eru drengir í jafn mikilli hættu og stúlkur á að þróa með sér slíka röskun ef
félagslegar aðstæður eru fyrir hendi. Daglega verða unglingar fyrir áhrifum fjölmiðla og
samfélagsmiðla sem stuðla að útlitsdýrkun og miðla því hvernig hægt sé að fullkomna útlit
sitt. Þroski unglinga til að meðtaka og mögulega útfæra þau skilaboð er misjafn.
Félagslegur stuðningur, sjálfsmynd og líkamsmynd unglingsins hefur mikil áhrif á upplifun
hans og ákvarðanir. Viðhorf unglingsins til sjálfs síns og trú hans á eiginleikum sínum getur
haft jákvæð og neikvæð áhrif. Samfélagið skapar ákveðin kyngervi sem ætlast er til að við
lifum eftir. Falli drengir ekki í rétt mót geta þeir átt á hættu að vera félagslega útskúfaðir,
sérstaklega ef þeir fara of nálægt birtingarmynd kvenleika, á meðan viðmót til stúlkna er
ekki eins fastmótað á meðan þær standa með sjálfum sér. Að vera karlmaður og telja sig
vera með átröskun fellur því ekki undir rétt mót. Hræðsla karla við að leita sér aðstoðar
við átröskun sökum félags- og menningarlegra þátta er alvarlegt samfélagslegt vandamál.
Heilbrigðisstarfsmenn verða að vera vakandi fyrir því að drengir jafnt sem stúlkur geti sýnt
einkenni átröskunar og eiga þeir að njóta sömu réttinda en ekki þurfa að fela einkenni sín.
Þótt fleiri konur greinist með átröskun en karlar er mikilvægt að samfélagsleg umræða
fjalli um karla jafnt sem konur og að þeir séu metnir af verðleikum og þeir virtir.
Meðferðarúrræði hafa nær eingöngu miðast við konur en mikilvægt er að það breytist.
Allar jákvæðar breytingar með karla í huga hafa áhrif á að breyta samfélagslegum
viðhorfum þess að átröskun sé eingungis kvennasjúkdómur, heldur geti hann lagst á bæði
kynin með jafn miklum þunga.
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