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Áföll hafa nær eingöngu verið rannsökuð í tengslum við áfallastreituröskun. Til þess 

að fá greininguna áfallastreituröskun þarf að hafa upplifað vissan atburð og sýna 

einkenni áfallastreituröskunar. Nýlega hafa rannsóknir sýnt fram á að félagsfælnir 

gætu einnig hafa upplifað svokölluð félagsleg áföll sem gætu hafa leitt til 

röskunarinnar. Félagsleg áföll eru ekki skilgreind sem áföll samkvæmt 

greiningarskilmerkjum. Neikvæðir eða streituvekjandi félagslegir atburðir, eins og 

og að verða sér til skammar, hafa flestir upplifað í daglegu lífi en eru yfirleitt ekki 

túlkaðir sem áföll, en til langs tíma og í alvarlegri tilvikum eins og einelti gæti verið 

um að ræða félagslegt áfall. Flestir fræðimenn eru sammála um að félagsleg áföll 

séu frábrugðin þeim áföllum sem falla undir viðmið áfallastreituröskunar. 

Aðgreiningin á áföllum og félagslegum áföllum er þó ekki nógu skýr, það er hvort 

félagslegu áföllin séu á einhvern hátt áhrifaminni eða öðruvísi en áföll í 

áfallastreituröskun. Rannsóknir hafa sýnt að viðbrögð og upplifun þeirra sem lenda í 

félagslegum áföllum geti svipað mjög til þess sem gerist í áfallastreituröskun. Í 

báðum tilvikum, áföllum og félagslegum áföllum, virðist túlkun (e. appraisal) skipta 

lykilmáli í því að greina á milli hverjir fái áfallastreituröskun eða félagsfælni út frá 

atburðunum. Túlkun er mat hvers og eins á því sem gerðist, hvernig atburðir eru 

túlkaðir getur haft áhrif á líf viðkomandi. Nýlegar kenningar fjalla um hlutverk 

túlkunar í áfallastreituröskun, það er neikvæð túlkun á áfallinu getur leitt til þess að 

líklegra sé að þróa með sér röskunina. Hægt er að byggja á líkönum um túlkun í 

áfallastreituröskun til að skýra tilurð og viðhald félagsfælni ef röskunin er tilkomin 

út frá neikvæðri túlkun á félagslegu áfalli. Þörf er á frekari rannsóknum á efninu og 

betri skilgreiningu á félagslegu áfalli. 

 

 

 

 

Áföll hafa einkum verið rannsökuð í tengslum við áfallastreituröskun, en nýlega hafa áföll 

verið rannsökuð sem fyrirbæri sem á sér stað þvert á raskanir, eins og til dæmis í félagsfælni 

(Carleton, Peluso, Collimore og Asmundson, 2011; Erwin, Heimberg, Marx og Franklin, 

2006). Umfjöllunarefnið hér er áföll í áfallastreituröskun, félagsleg áföll í félagsfælni og 

aðgreiningin þar á milli. Einnig verður fjallað um hlutverk túlkunar (e. appraisal), það er 

upplifun hvers og eins á áföllum, í áfallastreituröskun og kenningar sem útskýra tilurð og 

viðhald röskunarinnar (Ehlers og Clark, 2000; Foa, Tolin, Ehlers, Clark og Orsillo, 1999; 

Resick og Monson, 2010). Rætt verður um kenningar sem skýra þátt túlkunar í 

áfallastreituröskun og hvernig neikvæð túlkun á áföllum getur leitt til röskunarinnar. Að 

lokum verður varpað ljósi á það hvort hægt sé að yfirfæra þær kenningar og setja fram líkan 

sem útskýrir túlkun á félagslegum áföllum í félagsfælni.  
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Áfallastreituröskun 

Áfallastreituröskun þróast í kjölfar þess að lenda í áfalli. Til þess að fá áfallastreituröskun þarf 

að upplifa ógn við líf sitt, alvarleg meiðsl eða kynferðislegt ofbeldi. Auk þess er hægt að fá 

áfallastreituröskun eftir að hafa orðið vitni að öðrum lenda í fyrrgreindum aðstæðum, komist 

að því að nákominn hafi lent í þeim eða upplifa endurteknar birtingar á afleiðingum slíkra 

atburða. Jafnvel einstaklingur sem sýnir öll einkenni áfallastreituröskunar, sem eru ágengar 

hugsanir, forðun, ofurárvekni og neikvæð hugsun, greinist ekki með áfallastreituröskun hafi 

hann ekki lent í fyrrgreindum aðstæðum (American Psychiatric Association, 2013). Dæmi um 

áföll sem geta leitt til áfallastreituröskunar eru stríðsátök, nauðgun, lífshættulegt slys og svo 

framvegis (Kira, Lewandowski, Templin, Ramaswamy, Ozkan og Mohanesh, 2008). 

Mikilvægt er að taka fram að ekki allir sem lenda í áfalli þróa með sér áfallastreituröskun. 

Einkenni áfallastreituröskunar eru algeng viðbrögð við áföllum í fyrstu. Flestir jafna sig þó á 

fyrsta mánuðinum, en í ákveðnum hópi geta einkennin verið þrálát. Meira en einn þriðji af 

fólki sem upplifir einkenni áfallastreituröskunar á fyrstu mánuðum eftir áfall ná ekki bata, 

jafnvel eftir mörg ár (Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes og Nelson, 1995). Það eru því 

yfirleitt þeir sem eru með þrálát einkenni áfallastreituröskunar sem leita sér meðferðar (Ehlers 

og Clark, 2000). Hversu líklegt það er að þróa með sér röskunina fer eftir tegund áfallsins. 

Þolendur nauðgunar eru til dæmis mun líklegri til að fá áfallastreituröskun heldur en þeir sem 

upplifa náttúruhamfarir (Friedman, Resick, Bryant og Brewin, 2011). Tegund áfalls er þó ekki 

nægjanleg útskýring á því hverjir fá áfallastreituröskun, það fá til dæmis ekki allir þolendur 

nauðgunar áfallastreituröskun þó svo að stór hluti þeirra geri það. Bent hefur verið á að túlkun 

(e. appraisal) á atburðinum eða upplifun á atburðinum, mat eða úrvinnsla á honum, geti skipt 

máli í því hverjir þróa með sér áfallastreituröskun og hverjir ekki (Ehlers og Clark, 2000; Foa, 

o.fl., 1999; Resick og Monson, 2010).  
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Erfitt hefur verið að skilgreina hugtakið áfall. Sálræn viðbrögð fólks sem lendir í 

áföllum eru breytileg. Hlutlægni atburðarins getur skipt miklu máli, en tiltekin túlkun á 

atburðinum, ásamt öðrum þáttum getur leitt til áfallastreituröskunar. Nauðgun er þá áfall fyrir 

alla, en túlkunin ræður miklu í því hvernig bataferlið gengur (American Psychiatric 

Association, 2013). Skilgreining á áfalli í greiningakerfi ameríska geðlæknafélagsins (DSM-

5) hefur verið gagnrýnd fyrir það að nánast eingöngu er lögð áhersla á líkamleg áföll (e. 

physical traumas), í stað þess til dæmis að áfall feli einnig alltaf í sér ógnun við sjálfið eða 

ógnun við aðra sem skipta mann máli og þannig taka túlkun með í skilgreininguna. Ameríska 

sálfræðifélagið (APA) vill frekar skilgreina áföll sem ferli (e. process) þar sem meiri áhersla 

er lögð á neikvæðar afleiðingar sem til koma eftir atburðinn, það er eitthvað gerist sem veldur 

því að hugmyndir breytast og/eða fara úr skorðum sem getur þróast út í geðröskun. Með 

skilgreiningu ameríska sálfræðifélagsins geta áföll valdið öðrum einkennum en aðeins þeim 

sem falla undir einkenni áfallastreituröskunar og aðrir streituvaldandi atburðir en þeir sem 

skilgreinast sem áföll í áfallastreituröskun geta einnig haft í för með sér geðræn vandamál. 

Dæmi um streituvaldandi atburði eru skilnaður foreldra, vímuefnaneysla á heimili og 

fjárhagslegir erfiðleikar (Kira, o.fl., 2008). Með breiðari skilgreiningu er því hægt að rannsaka 

áföll í öðrum geðröskunum, eins og til dæmis félagsfælni. 

 

Félagsfælni 

Félagsfælni felst í ótta við neikvætt mat annarra á sjálfum sér. Félagsfælni einkennist af kvíða, 

hræðslu eða forðun frá félagslegum samskiptum eða aðstæðum sem gætu leitt til þess að 

viðkomandi verði dæmdur, neikvætt metinn af öðrum, verði sér til skammar, niðurlægður, 

hafnað eða misbjóði öðru fólki. Félagsfælnir forðast félagslegar aðstæður eða halda þær út 

með miklum kvíða eða ótta. Óttinn eða kvíðinn hjá félagsfælnum er óraunhæfur miðað við 

aðstæður (American Psychiatric Association, 2013). Fólk með félagsfælni getur einnig hafa 
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upplifað áföll, sem geta valdið áfallastreituröskun. Áföll, eins og vanræksla í æsku, 

kynferðislegt og/eða líkamlegt ofbeldi í æsku mælast tíðari hjá fólki með félagsfælni en í 

samanburðarhópi (Collimore, Carleton, Hofmann og Asmundsson, 2010). Aðrir atburðir sem 

ekki flokkast undir áföll í áfallastreituröskun, svokölluð félagsleg áföll, hafa einnig tengsl við 

félagsfælni. Dæmi um neikvæðan félagslegan atburð væri að vera hræddur við niðurlægingu 

þegar erindi er haldið og verða fyrir því að fá neikvæða gagnrýni (en vera ekki niðurlægður). 

Allir hafa reynslu af því að lenda í félagslega neikvæðum atburðum en fæstir túlka það sem 

félagslegt áfall. Munur er á neikvæðum félagslegum atburðum og félagslegum áföllum. Dæmi 

um félagslegt áfall eru höfnun, niðurlæging og einelti. Fólk sem verður fyrir félagslegu áfalli 

upplifir það sem sannarlega og mikla niðurlægingu sem hefur alvarlegar afleiðingar. 

Atburðurinn hlýtur að skipta máli, alvarlegt einelti er að öllum líkindum mun líklegra til að 

vera félagslegt áfall en að mismæla sig við ræðuhöld (Carleton, o.fl., 2011). Lítið er vitað um 

eiginleika félagslegra áfalla, hvort hægt sé að líkja þeim við þau áföll sem gerast í 

áfallastreituröskun og hvort upplifunin og viðbrögðin við þeim séu nægjanleg til að mæta 

skilmerkjum áfallastreituröskunar, ef svo er má færa fyrir því rök að félagsleg áföll séu 

sambærileg áföll og þá í báðum tilfellum sé það túlkunin sem ræður hvernig unnið er úr 

atburði og hvort röskun komi til (Erwin, o.fl., 2006). Í áfallastreituröskun er áfall upplifun eða 

það að verða vitni að atburði sem ógnar lífi og/eða veldur alvarlegum skaða eða verða fyrir 

því að eigin líkami eða annarra sé ekki virtur (American Psychiatric Association, 2013). 

Einnig er lítið vitað um hvort atburðir sem flokkast undir félagsleg áföll, til dæmis að finnast 

maður hafa verið niðurlægður vegna slæmrar frammistöðu í því að tala fyrir framan annað 

fólk, eða vera hafnað af einhverjum sem maður er hrifinn af, séu áhrifaminni en atburðir sem 

flokkast undir áföll (Erwin, o,fl., 2006).  

Í rannsókn Brown, Juster, Heimberg og Winning (1998) var fjöldi neikvæðra atburða í 

lífi félagsfælinna og þeirra sem ekki voru félagsfælnir bornir saman. Báðir hóparnir höfðu 
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upplifað jafn marga neikvæða eða streituvekjandi atburði í lífinu, en þeir félagsfælnu höfðu 

upplifað færri jákvæða atburði í lífinu. Þessar niðurstöður benda til þess að upplifun (e. 

perception) á félagslegum atburðum geti verið skekkt, sem gæti verið tengd því að sumir þrói 

með sér félagsfælni eða að það sé viðhaldandi þáttur í félagsfælni. Félagsfælnir gætu einnig 

verið líklegri til þess að túlka atburði sem neikvæða út af tilhneigingu þeirra til þess að finnast 

fólk hafna sér eða dæma sig neikvætt í félagslegum aðstæðum og að halda sig frá aðstæðum 

sem gætu verið jákvæðir, til dæmis félagslegum samkomum. Niðurstöðurnar sýndu einnig 

fram á að fjöldi neikvæðra atburða í lífinu voru tengdir við meira þunglyndi, vonleysi og 

almennan kvíða. Þeir félagsfælnu sem sögðu frá fleiri neikvæðum atburðum í lífinu virtust 

upplifa meiri vanlíðan en þeir sem sögðu frá færri slíkum atburðum (Brown, o.fl., 1998). 

Félagsleg áföll geta haft alvarleg og langvarandi áhrif á velferð og andlega líðan (Carleton, 

o.fl., 2011). Í rannsókn Carleton og félaga (2011) voru þátttakendur með félagsfælni sem 

höfðu bæði upplifað félagslegt áfall og áfall sem nær skilmerkjum fyrir áfallastreituröskun. Af 

þeim fannst þriðjungur félagslegu áföllin vera mest streituvekjandi atburðir sem þeir höfðu 

upplifað. Einkenni sem yfirleitt eru tengd við áfallastreituröskun eins og forðun og 

ofurárvekni eru einnig algeng eftir félagsleg áföll hjá félagsfælnum (Carleton, o.fl., 2011). 

Rannsókn Erwin og félaga (2006) sýndi að félagsfælnir geta brugðist við atburðum, eins og 

niðurlægingu í félagslegum aðstæðum, sem falla venjulega ekki undir áföll í viðmiðum um 

áfallastreituröskun, með mjög sterkum tilfinningalegum viðbrögðum. Niðurstöður Erwin og 

félaga (2006) sýndu að meira en einn þriðji af hópnum hefðu náð skilmerkjum fyrir 

áfallastreituröskun ef neikvæðir félagslegir atburðir næðu inn í viðmiðin (A1) um áföll í 

áfallastreituröskun. A1 viðmiðin í áfallastreituröskun voru í DSM-IV (American Psychiatric 

Association, 1994), félagslega áfallið kemst ekki inn í viðmiðin út af því að það er ekki ógn 

við líf eða heilsu viðkomandi eða annarra. Einnig komu fram einkenni áfallastreituröskunar, 

eins og forðun og ofurárvekni, í tengslum við neikvæðan félagslegan atburð en ekki í 
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tengslum við áfall hjá 14% þátttakenda (Erwin, o.fl., 2006).  

 

Hvað er sameiginlegt með áfallastreituröskun og félagsfælni? 

Samsláttur er á milli félagsfælni og áfallastreituröskunar (Erwin, o.fl., 2006). Líklegt þykir að 

áfallastreituröskun og félagsfælni séu skyldar raskanir með tilliti til áhættu og næmis þátta (e. 

vulnerability factors) sem valda röskununum. Nákvæmlega hvernig er enn ekki vitað en með 

tilliti til sameiginlegra einkenna eftir áföll og félagsleg áföll, til dæmis endurupplifunar, má 

ætla að svo sé (Carleton, o.fl., 2011). Líklega er samspil á milli gena, umhverfisþátta (til 

dæmis atburða eins og áfalla) og sálfræðilegra þátta. Einnig eru þættir sem koma fram bæði í 

áfallastreituröskun og félagsfælni, til dæmis þunglyndiseinkenni, sektarkennd og skömm sem 

mögulega veita innsýn í fyrrgreindan skyldleika (Collimore, o.fl., 2010). Sameiginlegt í 

báðum röskunum er neikvæð túlkun á aðstæðum og afleiðingum þeirra. Ef sömu ferli, eins og 

túlkun á atburði, eiga sér stað í bæði félagslegum áföllum og áföllum, þá er mögulega hægt að 

nota kenningar um það hvernig túlkun á hlut í áfallastreituröskun til þess að varpa ljósi á það 

hvernig túlkun á félagslegum áföllum gæti líka átt hlut í félagsfælni. Þó svo að atburðirnir séu 

í eðli sínu ólíkir, samanber skömm/niðurlægingu í félagslegum áföllum í félagsfælni og 

náttúruhamfarir í áföllum í áfallastreituröskun (Foa o.fl., 1999; Ehlers og Clark, 2000; Resick 

og Monson, 2010). 

 

Kenningar um túlkun á áföllum í áfallastreituröskun 

Í kenningu Foa og félaga eru tegund áfalls og túlkun á því lykilþættir í tilurð og viðhaldi 

áfallastreituröskunar (1999). Þeir sem upplifa áfall sem einangraðan atburð eru líklegri til að 

sleppa við áfallastreituröskun en þeir sem draga þá ályktun að áfallið hafi víðari merkingu um 

þá sjálfa, heiminn og framtíðina. Þessi neikvæða sýn hefur í för með sér stöðuga tilfinningu 

um ógn sem kallar fram ofurárvekni og neikvæðar tilfinningar líkt og kvíða, reiði, sorg og 
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skömm. Auk þess valda neikvæðar tilfinningar breytingum í hugsun og atferli sem minnkar 

vanlíðan tímabundið en kemur í veg fyrir hugræna breytingu og viðheldur þannig röskuninni 

(Foa, o.fl., 1999). 

Þeir sem sjá áfall ekki sem einangraðan atburð, heldur trúa því að það veiti víðari 

vísbendingar um sjálfa sig og heiminn, til dæmis „heimurinn er óöruggur staður”, „ég er 

duglaus”, „engum er treystandi“, eru líklegri til að fá áfallastreituröskun. Þess konar neikvæð 

túlkun viðheldur einkennum áfallastreituröskunar (Foa, o.fl., 1999). Í líkani Foa og félaga 

(1999) er gert ráð fyrir að einkenni áfallastreituröskunar séu eðlileg viðbrögð við 

yfirþyrmandi streitu í fyrstu og í eðlilegu bataferli fjari þessi einkenni út. 

Áfallastreituröskunin er þá í raun truflun á bataferlinu. Þeir sem eru með ýktar skoðanir, 

jákvæðar eða neikvæðar, á heiminum eða sjálfum sér fyrir áfall eru líklegri til að þróa með sér 

hugsunarhættina „heimurinn er mjög hættulegur“ og „ég er algjörlega vanhæf/ur“ og þar með 

líklegri til þess að þróa með sér röskunina. Manneskja sem lítur á sjálfa sig sem mjög hæfa og 

heiminn sem mjög öruggan á erfitt með að samræma áfallið við þessar fyrri hugmyndir um 

heiminn og sjálfa sig. Þetta stóra bil á milli fyrirfram skoðana og áfallsins er erfitt að brúa og 

þannig aukast líkur á að fá áfallastreituröskun. Sem dæmi má nefna að umræðan um nauðgun 

hefur aukist á undanförnum áratugum en þolendur nauðgunar eru oftast konur (Greenfeld, 

1997). Karlmaður sem verður fyrir nauðgun er líklegri til að fá áfallastreituröskun heldur en 

kona. Fyrirfram gefnar hugmyndir virðast ekki ná utan um tilhugsunina að karlmaður geti 

verið þolandi nauðgunar. Á hinn bóginn sér manneskja sem telur sjálfa sig mjög vanhæfa og 

heiminn mjög hættulegan stað frekar að áfallið sé staðfesting á þessum fyrirfram hugmyndum 

sínum og sekkur jafnvel enn dýpra í slíkan hugsunarhátt. Sem dæmi má taka mann sem óttast 

miðbæinn en fellst á að fara þangað með vinum sínum. Þar ræðst einhver að ástæðulausu að 

manninum og skoðunin um að heimurinn sé í raun hættulegur viðhelst og styrkist (Foa, 

o.fl., 1999). 
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Foa og félagar (1999) bjuggu til spurningalista sem mælir hugsanir og viðhorf til 

áfalla í áfallastreituröskun. Listinn, Posttraumatic cognitions inventory (PTCI), sýndi góða 

næmni (e. sensitivity) og mjög góða sértækni (e. specificity) miðað við aðra sambærilega 

spurningalista. Listinn greinir þannig vel á milli þeirra sem eru með áfallastreituröskun og 

þeirra sem eru ekki með hana (Foa o.fl., 1999). Spurningalistinn var þáttagreindur og þrír 

þættir komu út, það voru neikvæðar hugsanir um sjálfan sig, neikvæðar hugsanir um heiminn 

og sjálfsásökun. Þessir þrír þættir voru settir fram sem viðhaldandi þættir áfallastreituröskunar 

í kenningu Foa og félaga (1999). Þátturinn neikvæðar hugsanir um sjálfan sig inniheldur 21 

atriði sem meta hversu neikvætt maður hugsar um sjálfan sig eftir áfallið. Þátturinn neikvæðar 

hugsanir um heiminn inniheldur sjö atriði sem meta traust til annars fólks og hvort maður álíti 

heiminn sem hættulegan stað. Þátturinn sjálfsásökun inniheldur fimm atriði sem meta hvort 

maður telji sjálfan sig eiga sök á því að atburðurinn, áfallið, gerðist. Þátturinn neikvæðar 

hugsanir um sjálfan sig hefur hæstu fylgnina við alvarleika einkenna 

áfallastreituröskunarinnar (Foa, o.fl., 1999). PTCI hefur einnig fengið stuðning í rannsóknum 

frá fleirum en þeim sem bjuggu kvarðann til (Beck, Coffey, Palyo, Gudmundsdottir, Miller og 

Colder, 2004). 

Önnur kenning um túlkun í áfallastreituröskun sem svipar til kenningar Foa og félaga 

(1999) er hugrænt líkan Ehlers og Clark (2000) sem leggur áherslu á áfallið sjálft. Líkaninu er 

ætlað að útskýra hvers vegna einkennin verða þrálát hjá sumum og öðrum ekki og veita 

ramma fyrir hugræna atferlismeðferð við áfallastreituröskun. Samkvæmt hugrænum líkönum 

er kvíði mat á hættu sem koma skal. Áfallastreituröskun einkennist af minningu um atburð 

sem hefur nú þegar gerst. Flestir túlka áföll sem neikvæða atburði, en það sem skiptir mestu 

máli er hvernig það er túlkað. Einkennin verða þrálát í áfallastreituröskun hjá þeim sem túlka 

áfallið neikvætt og afleiðingar þess á þann hátt að það sé alvarleg núverandi ógn á ferð. Ógnin 

getur verið tvenns konar, ytri ógn og innri ógn. Ytri ógn er til dæmis að finnast heimurinn 
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vera hættulegur staður. Innri ógn er til dæmis að missa trúna á því að maður sé hæf manneskja 

sem getur náð markmiðum sínum, ógnar sjálfinu (Ehlers og Clark, 2000).  

Tveir lykilþættir eru í líkaninu sem skýra hvernig þessi ótti eða skynjaða hætta verður 

til vegna túlkunar á því sem gerðist, viðbrögðunum við því og hvernig túlkunin tengist fyrri 

hugmyndum og hugsunarhætti. Fyrri þátturinn er óhóflega neikvætt mat á áfallinu eða 

afleiðingum þess, til dæmis einstaklingur sem lendir í bílslysi og forðast eftir það að ferðast í 

bíl vegna ótta við annað slys, sem viðheldur ýktu neikvæðu mati. Seinni þátturinn er truflun á 

samhengi í atburða- og merkingaminni ásamt því að ýfing á sér stað fyrir áreitum sem tengjast 

áfallinu. Áföll virðast ekki kóðast á sama hátt í minni og aðrar minningar. Erfiðara er að rifja 

þau meðvitað upp og oft vantar hluta úr minningunni og samhengi í tíma. Minningin um áfall 

kemur oftar fram sem endurupplifun og er þá oftar einhverskonar skynhrif, til dæmis lykt eða 

hljóð, heldur en hugsun. Ehlers og Clark (2000) halda því fram að þetta gerist vegna þess að 

atburður skráist ekki rétt í minni ef hann er upplifaður sem yfirþyrmandi og ringulreiðar gætir 

í skynhrifum. Því samþættist minningin ekki atburðinum á venjulegan hátt. Þetta hefur einnig 

þau áhrif að skynþröskuldur fyrir áreiti sem tengjast áfallinu lækkar og líkur á endurupplifun 

vegna áreitis sem minnir á áfallið aukast. Þannig getur til dæmis hermaður sem kemur heim úr 

stríði fengið endurupplifun eftir pyntingar af því einu að sjá skeggjaðan mann og líður þá eins 

og hann sé kominn aftur á stað þar sem hann var pyntaður, en getur samt ekki munað 

nákvæmlega eftir sjálfum atburðinum. Skynjuðu ógninni eða hættunni fylgja svo einkenni 

áfallastreituröskunar. Hættan hvetur einnig áfram hegðun og hugræn ferli sem eru ætluð til að 

minnka þessa skynjuðu hættu og vanlíðan og gera það til styttri tíma litið, en hafa hins vegar 

þær afleiðingar í staðinn að koma í veg fyrir rétta hugræna úrvinnslu og viðhalda þannig 

röskuninni. Til dæmis þegar meðvitað er reynt að forðast ágenga hugsun sem snýr að 

atburðinum, sem gerir það að verkum að hugsunin verður enn ágengari sem myndar meiri 
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hræðslu gagnvart henni og kemur í veg fyrir eðlilega úrvinnslu. Í meðferð er svo reynt að gera 

breytingar í túlkun á áfallinu til þess að hægt sé að komast yfir það (Ehlers og Clark, 2000).  

Þriðja kenningin um túlkun í áfallastreituröskun er félagsleg hugræn kenning sem 

horfir mest til innihalds hugsanna. Þar er sjónum beint að því hvort tilfinningar séu 

frumtilfinningar (e. primary emotions) eða afleiddar tilfinningar (e. secondary/manufactured 

emotions). Frumtilfinningar eru þær sem eru beinar afleiðingar af atburðinum sem olli 

áfallinu, til dæmis við það að meta aðstæður hættulegar geta brotist fram tilfinningar eins og 

leiði, ótti og reiði. Aftur á móti eru afleiddar tilfinningar afleiðingar af rangri túlkun á 

atburðinum. Dæmi um afleidda tilfinningu væri að upplifa skömm eftir að hafa orðið fyrir 

líkamsárás og telja sig eiga sök á því að hafa orðið fyrir árásinni (Resick og Monson, 2010). 

Félagslega hugræn kenning Resick og Monson (2010) lítur á hvaða hlutverki túlkun 

gegnir í þróun áfallastreituröskunar. Samkvæmt kenningunni notar fólk eina eða fleiri aðferðir 

af þremur til að samræma upplýsingar um áfallið við fyrri skemu. Í fyrsta lagi að breyta 

nýjum upplýsingum til að þær passi við þær sem fyrir voru (e. assimilation), til dæmis „það er 

verið að refsa mér fyrir eitthvað slæmt sem ég gerði úr því að svona slæmur hlutur kom fyrir 

mig“. Í öðru lagi að samræma nýjar upplýsingar inn í fyrri hugsanaskemu til að nýjar 

upplýsingar geti fallið inn í viðhorfin (e. accommodation), til dæmis „yfir höfuð tek ég góðar 

ákvarðanir þó að ég hafi ekki gert það í þessu tilfelli“. Í þriðja lagi að eftir áfallið verði 

öfgafullar breytingar á viðhorfum um heiminn og mann sjálfan til að hafa betri stjórn og vera 

öruggari (e. over-accommodation), til dæmis „ég get aldrei treyst sjálfri mér aftur“ (Resick og 

Monson, 2010).  

Í ofangreindum líkönum er alls staðar bent á hlutverk neikvæðrar túlkunar í tilurð og 

viðhaldi áfallastreituröskunar. Hægt væri að nýta sameiginlega og ólíka þætti þessara þriggja 

kenningarlíkana um túlkun á áföllum í áfallastreituröskun til þess að skilja hvernig félagsleg 

áföll geta leitt til félagsfælni. Sameiginlegt er að þættirnir eru hugrænir, það er merkingin sem 
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lögð er í atburðinn. Hvernig túlkunin er, er svo oft í samræmi við fyrri heimsmynd eða skemu 

þess sem lendir í áfallinu við úrvinnslu á atburðinum, en túlkunin getur einnig haft áhrif á það 

hvernig minningin um atburðinn verður. Viðhorf þess sem lendir í áfalli virðast skipta máli og 

því ekki ólíklegt að hið sama eigi við í félagslegum áföllum. 

 

Hlutverk túlkunar á áföllum og félagslegum áföllum í tilurð og viðhaldi félagsfælni 

Samþætt hugrænt/atferlislíkan (e. an integrated cognitive-behavioral model) skýrir hlutverk 

túlkunar í félagsfælni. Viðhorf hins félagsfælna eru oft skekkt. Hinum félagsfælna finnst hann 

alltaf standa frammi fyrir áhorfendum sem eru að dæma hann. Hver og ein frammistaða er 

metin af hinum félagsfælna þótt aðeins sé um að ræða samtal í litlum hópi til dæmis í 

frímínútum. Þegar félagsfælnir lenda í félagslegum aðstæðum sem bjóða upp á neikvætt mat á 

þeim, vinna þeir úr eða meta þessar upplýsingar, sem birtast þeim í slíkum aðstæðum á 

ákveðinn hátt. Hinum félagsfælna finnst að aðrir í kringum hann geri kröfur sem hann getur 

ekki staðist og aðrir muni gagnrýna hann. Þar af leiðandi gera félagsfælnir sér í hugarlund 

hvernig aðrir sjá þá, sem er neikvæð ímynd á sjálfum sér og vísbendingar eru um að ímyndin 

byggi gjarnan á neikvæðum félagslegum atburði (Heimberg og Magee, 2014). Í líkani 

Heimberg og Magee (2014) eru viðhorfin hjá félagsfælnum óljós í samanburði við líkönin í 

áfallastreituröskun. Hægt væri að athuga til dæmis hvort til staðar séu mjög neikvæðar 

hugmyndir um hvað muni eiga sér stað í félagslegum aðstæðum, að lenda í félagslegu áfalli 

myndi staðfesta þá hugmynd. Eins ef fólk er mjög verndað og með mjög jákvæðar hugmyndir 

um mat annarra á sér en verður svo fyrir einelti þvert á hugmyndir sínar. Mögulega eru 

einstaklingar með slík viðhorf líklegri en aðrir til að þróa með sér félagsfælni. Ákveðinn 

atburður, áfall eða félagslegt áfall, gerist og í kjölfarið verður til neikvæð túlkun um 

atburðinn. Eftir þetta fjölgar einkennum félagsfælninnar (Carleton, o.fl., 2011). 
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Félagsfælnir trúa því gjarnan að þegar þeir lendi í neikvæðum félagslegum atburðum 

séu þeir neikvætt metnir af öðrum sem er til marks um neikvæð persónueinkenni þeirra og 

það hafi neikvæð áhrif á framtíð þeirra (Wilson og Rapee, 2005). Neikvæðar lífsreynslur geta 

leitt til neikvæðra ímynda á sjálfi hins félagsfælna. Ímyndirnar eru endurteknar í síðari 

félagslegum aðstæðum og uppfærast ekki, þrátt fyrir jákvæðari upplifun (Hackmann, Clark og 

McManus, 2000). Neikvæðar ímyndir um sjálfan sig virðast spila hlutverk í viðhaldi á 

félagsfælni og benda rannsóknir til þess að þær séu oft, en þó ekki alltaf, byggðar á fyrri 

minningum af félagslegum áföllum, það er nákvæmar lýsingar á fyrri atburðum sem gerðust 

eða breytt minning vegna áhrifa túlkunarinnar sem átti sér stað á atburðinum. Dæmi um 

ímyndir í félagsfælni er þegar kona sá fyrir sér að hún væri að standa sig hræðilega í 

félagslegum aðstæðum, væri eldrauð í framan og algjörlega vanhæf. Hún tengdi þetta við 

minningu um þegar hún var niðurlægð í æsku, og trúði því að hún yrði niðurlægð líka núna. 

Hún taldi að þetta væri rétt mynd af því hvernig aðrir sæju hana (Hackmann, 2011). Ímyndir 

koma af stað öryggishegðun sem viðheldur félagsfælni. Öryggishegðun er athöfn sem er 

sjáanleg og gegnir því hlutverki að koma í veg fyrir eða stjórna skynjaðri hættu eða auka 

öryggistilfinningu. Öryggishegðun kemur þannig í veg fyrir fyrir berskjöldun og að sá 

félagsfælni komist að því að aðstæðurnar eru í raun ekki eins hættulegar og hann heldur. 

Dæmi um öryggishegðun í félagsfælni er forðun. Sá félagsfælni gæti því litið svo á að ef hann 

tali lítið verði hann ekki neikvætt dæmdur af öðrum. Þetta kemur í veg fyrir að sá félagsfælni 

komist að því hvort þessar óraunhæfu hugmyndir standist og getur líka aukið líkurnar á því að 

aðrir meti hann neikvætt út frá þeirri hegðun sem hann sýnir. Öryggishegðun virkar því aðeins 

tímabundið en eykur einnig vanlíðan þegar til lengri tíma er litið. Þannig viðhelst röskunin 

(Plasencia, Alden og Taylor, 2011). 
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Aukin áhersla á túlkun á áföllum og félagslegum áföllum í félagsfælni  

Túlkun á áföllum í áfallastreituröskun og hugsunarhættir fyrir eða eftir áföll er það sem veldur 

breytingum í hugsun og hegðun þeirra sem lenda í áfalli, sem veldur því að einkennin og 

röskunin viðhelst hjá sumum en ekki öðrum (Foa, o.fl., 1999; Ehlers og Clark, 2000; Resick 

og Monson, 2010). PTCI kvarðinn var gerður til þess að greina á milli þessara hugsana og 

túlkunar hjá þeim sem voru með áfallastreituröskun, þeirra sem höfðu lent í áfalli en ekki 

fengið áfallastreituröskun og þeirra sem ekki höfðu lent í áfalli (Foa o.fl., 1999). Miðað við 

umfjöllun hér að ofan mætti ætla að svipuð ferli eigi sér líka stað í félagsfælni, að túlkun á 

félagslegu áföllunum sé það sem eigi þátt í tilurð og viðhaldi röskunarinnar. Þannig væri hægt 

að nota líkön um áfallastreituröskun til að spá fyrir um það hverjir þróa með sér félagsfælni út 

frá félagslegu áfalli (Brown, o.fl., 1998; Carleton, o.fl., 2011; Erwin, o.fl., 2006).  

Hægt væri að búa til kvarða, svipaðan PTCI, fyrir félagsfælni. Spurningalistinn myndi 

mæla hugsanir og viðhorf til félagslegra áfalla. Með þáttagreiningu væri mögulega hægt að 

finna þætti sem viðhalda félagsfælninni, til dæmis neikvæðar hugsanir um sjálfan sig eftir 

félagslega áfallið, neikvæðar hugsanir um heiminn, að félagslegar aðstæður séu hættulegar og 

hvort maður kenni sjálfum sér um að félagslega áfallið gerðist. Einstaklingur með ýktar 

hugmyndir um frammistöðu sína í félagslegum aðstæðum væri líklegri til þess að túlka 

félagsleg áföll þannig að hætt væri við því að hann þróaði með sér félagsfælni. Sem dæmi, sá 

sem upplifir félagslegt áfall eins og einelti gæti þannig misst trúna á sjálfum sér sem hæfum 

einstaklingi sem getur náð markmiðum sínum, rétt eins og sá sem glímir við 

áfallastreituröskun, án þess að hafa lent í atburði sem uppfyllir skilyrði áfallastreituröskunar 

um áföll. (Foa, o.fl., 1999). Neikvæð túlkun gæti komið til um félagslega áfallið og 

afleiðingum þess þannig skynjuð sé núverandi ógn á ferð, sem verður til þess að einkennin 

verði þrálát hjá félagsfælnum. Ytri ógn væri að finnast heimurinn hættulegur staður, 

félagsfælnir óttast mat annarra á sjálfum sér. Innri ógn væri að missa trúna á því að maður sé 
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hæf manneskja, félagsfælnir telja það ómögulegt að standa sig vel í félagslegum aðstæðum. 

Skynjaða hættan verður til vegna túlkunar á félagslega áfallinu, viðbrögðunum við því og 

hvernig túlkunin tengist fyrri hugmyndum og hugsunarhætti (Ehlers og Clark, 2000). 

Félagslega hugræn kenning Resick og Monson (2010) beinir eins og áður segir sjónum að 

innihaldi hugsana. Bent er á þrjár leiðir til að samræma nýjar upplýsingar skemum sem 

manneskjan hefur fyrir. Velta má því fyrir sér hvort að einstaklingur sem lent hefur í 

félagslegu áfalli noti svipaðar aðferðir til þess að samræma upplýsingar í kjölfar félagslega 

áfallsins og manneskja sem lent hefur í áfalli myndi nota (Resick og Monson, 2010).  

 

Lokaorð og samantekt  

Eins og fram hefur komið þá fær lítill hluti þeirra sem lenda í áfalli áfallastreituröskun og það 

á einnig við um félagsleg áföll í félagsfælni. Því er mikilvægt að skoða hvað greinir þá að sem 

þróa með sér röskun út frá því að lenda í áfalli eða félagslegu áfalli. Túlkun virðist spila 

stóran þátt í því, en það gæti mögulega verið eitthvað annað líka, eins og erfðir og umhverfi 

(Collimore, o.fl., 2010). Greinarmunur er á áföllum og félagslegum áföllum, engu að síður 

verða skilin óljós þegar hugarferli í kjölfar beggja eru skoðuð. Viðbrögð við áföllum og 

félagslegum áföllum geta verið svipuð hjá þeim sem þróa með sér áfallastreituröskun og 

félagsfælni (Carleton, o.fl., 2011), og sumir telja þau jafnvel vera verri upplifanir en önnur 

áföll sem falla undir áfallastreituröskun (Erwin, o.fl., 2006). Hlutverk túlkunar hefur áhrif 

bæði í félagslegum áföllum og áföllum sem skilgreinast undir áfallastreituröskun, mögulega 

er hægt að nota kenningar um túlkun sem útskýra ferlin á bak við áfallastreituröskun líka fyrir 

félagsfælni. Framkvæma þarf frekari rannsóknir til þess að meta hvort félagslegu áföllin séu 

jafn áhrifamikil og áföll, eða hvort og þá hvernig þau séu frábrugðin þeim. Til dæmis mætti 

kanna fyrirfram hugmyndir þeirra sem lent hafa í félagslegu áfalli. Rök hafa verið færð fyrir 

því að fyrirfram hugmyndir um sjálfan sig og heiminn skipti máli í úrvinnslu áfalls. 
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Athyglisvert væri að rannsaka hvort þeir sem hafa ýktar félagslegar hugmyndir, jákvæðar eða 

neikvæðar, séu líklegri til að þróa með sér félagsfælni eftir félagslegt áfall, til dæmis einelti. 

Mjög mikilvægt er að með frekari rannsóknum fáist fram betri umfjöllun um hugtakið 

félagslegt áfall og hvað fellur undir það.  
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