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Spørreskjema Sukker-/ Matavhengighet 
 
Denne testen kan gi en indikator på om du har en sukker- eller matavhengighet eller ikke.  
 
Sukker er overalt rundt oss. Over 75% av all maten vi kjøper er tilsatt sukker, og det er lett å 
få i seg mye mer sukker enn man er klar over.  
 
Mange utvikler ulike former for mat- eller sukkeravhengighet uten å være klar over det. 
Hjernen belønner oss med å produsere lykkehormonet dopamin når vi spiser søtt eller 
stivelsesrik mat (raske karbohydrater). Vi kan fort bli avhengige av dette velbehaget! 
 
Vi snakker om sukker eller matavhengighet  i tilfeller der man føler behov for noe søtt, eller 
en type mat og/eller mister kontroll og spiser mer enn man hadde tenkt når man har den 
type mat for hånden.  
 
Det er ulike grader av avhengighet og derfor er det fint å ta denne testen for å bli 
bevisstgjort eget forhold til sukker og visse typer mat.  
 
 
 
Kryss av på JA, NEI eller IBLANT på spørsmålene under: 
 

 Ja Nei Iblant 

Er det noen typer mat som det er vanskelig å stoppe å spise når du 
har det for hånden?  

   

Er det noen typer mat du må avvenne deg fra i perioder, og som du 
starter å spise igjen etter en stund? 

   

Hender det du spiser selv om du ikke er sulten?    

Får du skyldfølelse eller anger etter at du har spist noen typer mat?    
Belønner du deg selv med søtsaker?     

Planlegger du hemmelige matorgier bare for deg selv?    

Ser du frem til du kan være alene og spise i fred?    

Spiser du fornuftig sammen med andre og tar igjen når du er alene?    

Har du prøvd å slanke deg uten å få det til?    
Hender det at du har lyst på mat/ noe søtt mellom måltidene?    

Må du ha noe søtt etter måltidene?    

Spiser du for å flykte fra vanskelige følelser eller konflikter?    

Veksler du stadig mellom ulike dietter eller kostholdsplaner uten 
varige resultater? 
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Har familie/ andre relasjoner eller helsepersonell utrykt bekymring for 
dine spisevaner eller vekt? 

   

Småspiser du mellom måltidene?    

Må du ha lettbrus/vanlig brus eller andre søte drikker hver dag?    
Gjemmer du bort mat slik at du får den for deg selv eller fordi du er 
redd for ikke å få nok? 

   

Føler du at du har et naturlig og avslappet forhold til mat?    
Tenker du at livet blir bedre bare du går ned i vekt?    

Tenker du ofte på mat?    

 
 
 
Hvor befinner du deg? 
 
Denne testen er ment som en bevisstgjøring og egner seg godt til egen refleksjon. Tell antall 
Ja, Nei og iblant svar du har. Jo flere Ja svar du har, desto mer anstrengt forhold har du til 
mat. 
 
Har du under 5 Ja svar så har du forholdsvis god kontroll på hva og hvor mye du spiser.  
 
Har du mange Iblant svar kan det tyde på at du periodevis har et belastet forhold til mat.   
 
Dersom du har 10 eller flere Ja svar vil jeg anbefale deg å få hjelp. Hjelpen kan for eksempel 
være fra en helsecoach, lege eller annet helsepersonell som kan jobbe sammen med deg og 
gi deg den støtten du trenger for å oppnå de forandringene du ønsker for helsen din.  
      
Ta kontakt for en uforpliktende samtale dersom du ønsker å finne ut om jeg er den rette 
helsecoachen for deg. 
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