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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að meta próffræðilega eiginleika íslenskra þýðinga á 

félagskvíðakvörðunum Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS) og Social Phobia 

Weekly Summary Scale (SPWSS). Kvarðarnir eru notaðir við mat á alvarleika 

félagsfælni-einkenna. LSAS er klínískur matskvarði (clinical rating scale) sem er 

notaður til að meta kvíða og forðun í 24 félagslegum aðstæðum. SPWSS er 8 atriða 

sjálfsmatskvarði sem er beitt til að meta viðhaldandi þætti í félagsfælni, meðal annars 

sjálfmiðaða athygli og jórtrun (rumination). Þátttakendur rannsóknarinnar voru 61 

talsins í tveimur úrtökum, klínísku úrtaki og almennu úrtaki. Allir þátttakendur klíníska 

úrtaksins (N = 36) voru greindir með félagsfælni en almenna úrtakið samanstóð af fólki 

án nokkurra geðraskana  (N = 25). Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að innri 

áreiðanleiki LSAS í heild var mjög góður, bæði í klínísku og almennu úrtaki, sem var í 

samræmi við fyrri rannsóknir. Hann var einnig góður fyrir undirkvarða LSAS. Innri 

áreiðanleiki SPWSS í klínísku úrtaki var viðunandi en hann var ófullnægjandi í 

almennu úrtaki sem var ekki í samræmi við væntingar rannsakenda. Bæði LSAS og 

SPWSS greindu vel á milli þeirra sem voru með félagsfælnigreiningu samkvæmt The 

Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) og þeirra sem greindust ekki 

með félagsfælni. Það bendir til viðunandi samleitniréttmætis kvarðanna. Ekki fundust 

tengsl á milli stigafjölda á LSAS og þunglyndisgreiningar á MINI. Það bendir til 

viðunandi aðgreiningarréttmætis kvarðans þar sem honum er ætlað að meta félagsfælni 

en ekki þunglyndi. Tengsl fundust á milli stigafjölda á SPWSS og þunglyndisgreiningar 

á MINI. Þau tengsl voru þó mun veikari en við félagsfælnigreiningu á MINI og því er 

aðgreiningarréttmæti talið ásættanlegt. Niðurstöður réttmætisathugana voru að mestu 

leyti í samræmi við fyrri rannsóknir og væntingar rannsakenda. Helstu ályktanir eru 

þær að próffræðilegir eiginleikar íslenskra þýðinga LSAS og SPWSS séu góðir í 

klínísku úrtaki. Niðurstöður voru minna afgerandi í almenna úrtakinu en þó viðunandi í 

flestum tilvikum. 
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Félagsfælni (social anxiety disorder) er kvíðaröskun samkvæmt bandaríska greiningarkerfinu 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 (DSM-5) og felst í sjúklegum ótta 

við neikvætt mat annarra. Röskuninni fylgir mikill kvíði í einum eða fleiri félagslegum 

aðstæðum (American Psychiatric Association, 2013). Slíkar aðstæður fela það til dæmis í sér 

að einstaklingur komi fram, taki frumkvæði og hitti nýtt fólk (Rapee, 1995). Félagsfælni er 

ein algengasta kvíðaröskunin en um það bil 12% fólks glímir við hana einhvern tíma á ævinni 

(Kessler o.fl., 2005). Hún hefur umtalsverð áhrif á líf þeirra sem við hana kljást (Stein og 

Kean, 2000). Félagsfælni er greind með greiningarviðtölum en einnig hafa verið þróuð 

fjölmörg mælitæki til að meta alvarleika einkenna röskunarinnar. Á meðal þeirra eru 

Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS; Heimberg o.fl., 1999) og Social Phobia Weekly 

Summary Scale (SPWSS; Clark o.fl., 2003). 

Þrátt fyrir að félagsfælni sé algeng er hún talin vangreind og það virðist vera að fólk 

með röskunina leiti sér seint aðstoðar miðað við ýmsa aðra með geðræn vandamál (Ruscio 

o.fl., 2008; Turner, Beidel og Townsley, 1990). Ef ekki er gripið snemma inn í þegar 

félagsfælni kemur upp getur röskunin verið viðvarandi lengi, jafnvel í áratugi (Keller, 2003). 

Rannsóknir sýna að snemmtæk íhlutun (early intervention) skiptir sköpum, til dæmis hvað 

varðar lífsgæði (Walker og Kjernisted, 2000). Félagsfælni getur átt þátt í þróun annarra 

raskana, til dæmis alvarlegs þunglyndis, meðal annars vegna þeirrar félagslegu einangrunar 

sem röskunin leiðir af sér (Keller, 2003).   

Samsláttur (comorbidity) félagsfælni við aðrar geðraskanir er mikill, sérstaklega við 

aðrar kvíðaraskanir og alvarlegt þunglyndi (Iverach og Rapee, 2014). Einnig er töluverður 

samsláttur við líkamsskynjunarröskun (body dysmorphic disorder) enda virðast ákveðin 

einkenni líkams-skynjunarröskunar vera svipuð einkennum félagsfælni (Hollander og 

Aronowitz, 1999; Villareal, Johnson og Ballenger, 1995). Líkamsskynjunarröskun felur í sér 

að einstaklingur er mjög upptekinn af ímynduðum galla á líkama sínum eða gerir of mikið úr 
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smávægilegum líkamslýtum og forðast gjarnan félagslegar aðstæður af þeim sökum 

(American Psychiatric Association, 2013).  

Við greiningu og mat í sálfræðilegu starfi er nauðsynlegt að styðjast við mælitæki sem 

hafa góða próffræðilega eiginleika. Þau eru notuð til að taka mikilvægar ákvarðanir, meðal 

annars til að meta hvers konar meðferð er við hæfi hverju sinni. Mikilvægt er að 

viðurkenndar aðferðir séu notaðar við þýðingu sálfræðilegra mælitækja. Dæmi um slíka 

aðferð er þegar óháðir  aðilar gera tvær sjálfstæðar þýðingar sem eru svo sameinaðar í eina 

lokaútgáfu af þriðja aðila, sem hefur sérþekkingu um það efni sem verið er að meta (Einar 

Guðmundsson, 2005-2006). 

Á Íslandi eru mælitæki oft þýdd yfir á íslensku og notuð án þess að próffræðilegir 

eiginleikar þeirra hafi verið skoðaðir. Jafnframt er misjafnt hvort viðurkenndu vinnuferli er 

fylgt en það felur í sér rökstuðning fyrir þýðingu tiltekins mælitækis, upplýsingar um 

staðfærslu þess og að þýðandinn hafi þekkingu á sviði mælitækisins. Áður en þýtt mælitæki 

er notað í klínísku starfi er einnig mikilvægt að upplýsingar liggi fyrir um áreiðanleika, 

réttmæti og erlend norm. Það að fylgja viðurkenndu vinnuferli við þýðingu mælitækis er 

forsenda þess að hægt sé að treysta notkun þess í klínísku starfi (Einar Guðmundsson, 2005-

2006). 

Klínísk viðtöl og sjálfsmatskvarðar eru gjarnan notaðir í mati á félagsfælni og mati á 

árangri meðferðar (Heimberg o.fl., 1999). Klínísk viðtöl eru notuð við greiningu á röskunum 

en í þeim metur þjálfaður matsmaður einkenni og getur jafnframt brugðist við ef 

skjólstæðingur skilur ekki spurningarnar. The Mini International Neuropsychiatric Interview 

(MINI) er dæmi um klínískt geðgreiningarviðtal sem er mikið notað við greiningar 

geðraskana, þar á meðal félagsfælni (Sheehan o.fl., 1998). Sjálfsmatskvarðar geta nýst við 

mat á alvarleika einkenna geðraskana og eru einfaldir í framkvæmd, þeir eru hins vegar ekki 

notaðir við greiningar (Fristad, Emery og Beck, 1997).  
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Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS) er klínískur matskvarði (clinical rating scale) 

sem er mikið notaður við mat á félagsfælni, meðal annars í rannsóknum á meðferð við 

félagsfælni (Liebowitz, 2003; Heimberg o.fl., 1999). LSAS var þróaður á níunda áratugnum 

af Michael R. Liebowitz í þeim tilgangi að meta alvarleika einkenna félagsfælni. Hann er 

fyrsti kvarðinn sem hannaður var í þeim tilgangi (Heimberg o.fl., 1999). LSAS skiptist í tvo 

undirkvarða, annar þeirra metur kvíða og ótta í félagslegum aðstæðum undanfarinnar viku en 

hinn að hve miklu leyti fólk hefur forðast þær. Á meðal þeirra aðstæðna sem kvarðinn metur 

er það að tala í síma þegar aðrir eru viðstaddir, tjá sig á fundi, skila vörum í búð, borða innan 

um aðra og hitta ókunnugt fólk (Liebowitz, 1987). LSAS var upprunalega hannaður til 

notkunar í klínískum viðtölum og er mest notaður þannig (Heimberg o.fl., 1999). 

Próffræðilegir eiginleikar LSAS hafa reynst góðir. Sýnt hefur verið fram á háan innri 

áreiðanleika kvarðans, bæði fyrir heildarstigafjölda (α = 0,92-0,96) og undirkvarðana kvíða 

og forðun (Fresco o.fl., 2001; Heimberg o.fl., 1999). Réttmæti kvarðans hefur einnig verið 

skoðað. Í fyrri rannsóknum hefur LSAS haft hærri fylgni við aðrar mælingar á félagsfælni 

heldur en á þunglyndi, sem bendir til þess að bæði aðgreiningar- og samleitniréttmæti sé 

viðunandi (Fresco o.fl., 2001). 

Social Phobia Weekly Summary Scale (SPWSS) er stuttur sjálfsmatskvarði sem ætlað 

er að meta hversu alvarleg félagsfælni fólks hefur verið vikuna á undan. Kvarðinn metur 

viðhaldandi þætti í félagsfælni samkvæmt hugrænu líkani David M. Clark (Clark og Wells, 

1995; Clark o.fl., 2003). SPWSS metur til dæmis hversu mikilli athygli fólk beinir inn á við í 

félagslegum aðstæðum, hversu oft fólk forðast erfiðar félagslegar aðstæður og jórtrun 

(rumination) eftir að félagslegum samskiptum lýkur. Kvarðinn er ekki notaður við greiningu 

á félagsfælni en getur, líkt og LSAS, verið gagnlegur við mat á alvarleika einkenna. Innri 

áreiðanleiki SPWSS í klínísku úrtaki, þar sem þátttakendur voru á biðlista eftir meðferð við 

félagsfælni, er góður (α = 0,81; Clark o.fl., 2003). 
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Markmið rannsóknarinnar var að athuga próffræðilega eiginleika íslenskra þýðinga á 

LSAS og SPWSS. Kvarðarnir voru lagðir fyrir bæði í klínísku og almennu úrtaki. Innri 

áreiðanleiki var metinn og í ljósi fyrri rannsókna töldum við að hann yrði hár hjá báðum 

kvörðum í íslenskri þýðingu (Clark o.fl., 2003; Fresco o.fl., 2001; Heimberg o.fl., 1999). 

Samleitniréttmæti kvarðanna var metinn miðað við félagsfælnigreiningu á 

geðgreiningarviðtalinu MINI. Búist var við því að þeir sem höfðu háan stigafjölda á LSAS 

yrðu líklegri til að greinast með félagsfælni á MINI heldur en þeir sem höfðu lágan 

stigafjölda (Fresco, o.fl. 2001). Einnig var búist við því að þeir sem höfðu háan stigafjölda á 

SPWSS yrðu líklegri til að greinast með félagsfælni en þeir sem höfðu lágan stigafjölda. 

Aðgreiningarréttmæti LSAS og SPWSS var metið miðað við þunglyndisgreiningu á MINI. 

Búist var við því að kvarðarnir hefðu mun meiri tengsl við félagsfælnigreiningu en 

þunglyndisgreiningu á MINI og hefðu því viðunandi aðgreiningarréttmæti.  
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Aðferð 

Þátttakendur  

Þátttakendur voru valdir af hentugleika en þeir voru 61 talsins. Þeir þurftu að hafa náð 18 ára 

aldri til að geta tekið þátt í rannsókninni. 

Þátttakendur voru í tveimur úrtökum. Í félagsfælniúrtaki voru 36 einstaklingar sem 

allir höfðu félagsfælni sem megingreiningu. Þeir voru á aldrinum 18 til 66 ára en meðalaldur 

var 28,9 ár (sf = 12,2). Allir voru þeir annaðhvort byrjaðir í hópmeðferð á 

Kvíðameðferðarstöðinni eða við það að hefja slíka meðferð. Nokkrir þátttakendur enduðu þó 

í einstaklingsmeðferð. Í almennu úrtaki voru 25 einstaklingar sem hvorki þjáðust af 

þunglyndi né nokkurri geðröskun. Þeir voru á aldrinum 19 til 56 ára en meðalaldur var 28,5 

ár (sf = 9,8).  

Þátttakendur félagsfælniúrtaksins voru að jafnaði með minni menntun en þátttakendur 

almenna úrtaksins, einnig voru þeir líklegri til að vera á lyfjum við geðrænum vanda og þeir 

voru sjaldnar í sambandi eða sambúð, sjá töflu 1. Álíka hátt hlutfall þátttakenda var í námi í 

báðum úrtökum og kynjahlutfall var nokkuð jafnt. 
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Tafla 1.  

Bakgrunnur þátttakenda (N = 61)  

  
Félagsfælniúrtak 

(N = 36) 

Almennt úrtak  

(N = 25) 

Eiginleiki Tíðni (%) Tíðni (%) 

Kyn 
  

Konur 19 (52,8%) 14 (56%) 

Þjóðerni 
  

Íslendingur 33 (91,7%) 22 (88%) 

Að hluta Íslendingur 3 (8,3%) 3 (12%) 

Hæsta menntunarstig 
  

Grunnskólanám 17 (47,2%) 7 (28%) 

Iðnnám/starfsmenntun 4 (11,1%) 1 (4%) 

Stúdentspróf 10 (27,8%) 6 (24%) 

Diplómanám 0 (0%) 3 (12%) 

Bakkalársgráða 5 (13,9%) 3 (12%) 

Mastersgráða 0 (0%) 5 (20%) 

Stundar nám 
  

Já  14 (38,9%) 10 (40%) 

Hjúskaparstaða 
  

Einhleyp/ur 21 (58,3%) 7 (28%) 

Í föstu sambandi/sambúð 12 (33,3%) 15 (60%) 

Gift/ur 3 (8,3%) 0 (0%) 

Fráskilin/nn 0 (0%) 3 (12%) 

Lyf við geðröskun síðastliðinn mánuð? 
  

Já  15 (41,7%) 0 (0%) 

 

Eins og áður hefur komið fram höfðu allir þátttakendur félagsfælniúrtaksins 

félagsfælni sem megingreiningu. Aðrar geðraskanir komu einnig fram hjá þeim, sjá töflu 2. 

Rúm 40% þátttakenda voru metin í sjálfsvígshættu. Sú geðröskun sem algengast var að fólk 

greindist með umfram félagsfælni var þunglyndi en fjórðungur þátttakenda úrtaksins, eða 10 

þátttakendur, greindist með þunglyndi. Einnig greindust margir með aðrar kvíðaraskanir og 

líkamsskynjunarröskun. 
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Tafla 2. 

Samsláttur annarra geðgreininga á Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) við 

félagsfælnigreiningu. 

Geðgreining á MINI 
Félagsfælniúrtak  

(N = 36) 

  Tíðni (%) 

Sjálfsvígshætta  15 (41,7%) 

Þunglyndi 10 (27,8%) 

Geðhvörf II 1 (2,8%) 

Líkamsskynjunarröskun 5 (13,9%) 

Áráttu- og þráhyggjuröskun 2 (6,3%) 

Áfallastreituröskun  2 (6,3%) 

Aðrar kvíðaraskanir  7 (19,4%) 

Áfengis- og vímuefnaánetjun 3 (8,3%) 

Lystarstol 1 (2,8%) 

 

Mælitæki  

The Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) 

MINI er stutt hálfstaðlað (semi-structured) geðgreiningarviðtal sem byggir á greiningar-

skilmerkjum DSM-IV og ICD-10 (Sheehan o.fl., 1998). Próffræðilegir eiginleikar MINI eru 

góðir. Áreiðanleiki á milli matsmanna hefur reynst  góður í almennu úrtaki en hann er yfir 

0,79 fyrir allar raskanir. Hann er sérlega mikill í mati á félagsfælni (κ = 0,94). Endurprófunar-

áreiðanleiki er ásættanlegur í almennu úrtaki þar sem hann er yfir 0,6 í öllum tilfellum. Þegar 

samleitniréttmæti var skoðað miðað við greiningarviðtöl eins og SCID-P og CIDI reyndist 

það viðunandi (Sheehan o.fl., 1998). Íslensk þýðing á MINI var gerð af Pétri Tyrfingssyni, 

sem er aðjúnkt við Sálfræðideild Háskóla Íslands og sálfræðingur á geðsviði Landspítalans. 

 

The Body Dysmorphic Disorder Diagnostic Module (BDD-DM) 

BDD-DM er stutt hálfstaðlað geðgreiningarviðtal sem ætlað er að greina 

líkamsskynjunarröskun. Viðtalið samanstendur af sex atriðum sem byggja á 

greiningarskilmerkjum DSM-IV. Einni spurningu hefur verið bætt við kvarðann í þeirri 
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útgáfu sem notuð er í þessari rannsókn. Það var gert í samráði við Katharine Phillips, höfund 

kvarðans, til að mæta greiningarskilmerkjum á fimmtu útgáfu DSM geðgreiningarkerfisins. 

Innri áreiðanleiki BDD-DM hefur verið rannsakaður og reyndist hann mjög hár (κ = 0,96; 

Phillips, 2005). Viðtalið var þýtt af ensku yfir á íslensku árið 2013 en tveir nemar í 

framhaldsnámi í klínískri sálfræði við Háskóla Íslands gerðu hliðstæðar þýðingar. Þær voru 

samræmdar af Andra S. Björnssyni, dósent við sálfræðideild Háskóla Íslands, sem hefur 

sérhæft sig í sálmeinafræði félagsfælni og líkamsskynjunarröskunar og meðferð við þeim. 

 

Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS) 

LSAS er klínískur matskvarði sem metur ótta og forðun í 24 félagslegum aðstæðum. Atriði 

kvarðans eru á fjögurra punkta Likert-kvarða og taka gildi frá 0 upp í 3. Þjálfaður matsmaður 

metur hvert atriði miðað við reynslu skjólstæðingsins undanfarna viku. Atriði sem mæla ótta 

og forðun í félagslegum aðstæðum eru 13 talsins en 11 atriði mæla ótta og forðun í aðstæðum 

sem fela í sér frammistöðu. Hæsti mögulegi heildarstigafjöldi er 144 en hár stigafjöldi bendir 

til alvarlegri félagsfælnieinkenna. Einnig má reikna stigafjölda fyrir ótta annars vegar og 

forðun hins vegar, en á hvorum undirkvarða fyrir sig er mest hægt að fá 72 stig (Heimberg 

o.fl., 1999). Upprunaleg útgáfa LSAS er á ensku en tveir framhaldsnemar í sálfræði við 

Háskóla Íslands þýddu kvarðann yfir á íslensku, hvor í sínu lagi. Andri S. Björnsson 

sameinaði útgáfurnar tvær í eina lokaútgáfu. 

 

Social Phobia Weekly Summary Scale (SPWSS) 

SPWSS er sex atriða sjálfsmatskvarði sem er notaður til að meta viðhaldandi þætti í 

félagsfælni í vikunni á undan matinu. Þau atriði sem kvarðinn nær til eru félagskvíði, forðun, 

sjálfmiðuð athygli, hve mikil athygli beinist að öðrum, væntingar áður en farið er í 

félagslegar aðstæður og jórtrun eftir að félagslegum samskiptum lýkur (Clark o.fl., 2006). 
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Atriði SPWSS eru á Likert-kvarða en við hvert atriði merkir svarandi við tölu á bilinu 0 til 8. 

Venjan er að reikna meðalstigafjölda en hærra meðaltal bendir til alvarlegri 

félagsfælnieinkenna. Upprunaleg útgáfa SPWSS er á ensku en við íslenska þýðingu kvarðans 

var notast við sömu aðferð og við þýðingu á LSAS. Tveir framhaldsnemar við sálfræðideild 

Háskóla Íslands þýddu kvarðann í sitthvoru lagi og Andri S. Björnsson sameinaði útgáfurnar 

tvær í eina lokaútgáfu. 

 

Framkvæmd  

Rannsóknin var gerð í samstarfi við Sálfræðideild Háskóla Íslands og 

Kvíðameðferðarstöðina. Leyfi fékkst fyrir rannsókninni hjá Vísindasiðanefnd og hún var 

einnig tilkynnt til Persónuverndar. Allir þátttakendur skrifuðu undir upplýst samþykki áður en 

rannsókn hófst. Einnig var fengið leyfi hjá þátttakendum almenna úrtaksins fyrir upptöku 

viðtalsins. Með upptökunum var farið yfir allt sálrænt mat í þeim tilgangi að tryggja réttmæti 

þess, meðal annars álitamál um mismunagreiningar. 

Þátttakendur sem uppfylltu skilyrði til að vera í félagsfælniúrtakinu fóru í 

greiningarviðtal á Kvíðameðferðarstöðinni þeim að kostnaðarlausu. Í viðtalinu var 

geðgreiningarviðtalið MINI lagt fyrir ásamt BDD-DM og LSAS. SPWSS var lagður fyrir í 

fyrsta tíma hópmeðferðarinnar. Þrír þátttakendur félagsfælniúrtaksins fóru í 

einstaklingsmeðferð og svöruðu því ekki SPWSS. Þátttakendur í almenna úrtakinu fóru í 

viðtal í húsnæði Sálfræðideildar Háskóla Íslands. Þar var geðgreiningarviðtalið MINI lagt 

fyrir ásamt BDD-DM, LSAS og SPWSS. Þeir sem tóku viðtölin voru ýmist reyndir 

sálfræðingar eða framhaldsnemar í Cand. psych námi við Sálfræðideild Háskóla Íslands. 

Nemarnir voru undir handleiðslu Andra S. Björnssonar. 

Nokkrar leiðir voru notaðar við öflun þátttakenda í almenna úrtakið en reynt var eftir 

fremsta megni að hafa úrtökin tvö sem líkust hvað varðar aldursdreifingu, kynjamun og 
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menntun. Auglýst var eftir þátttakendum í kennslustund í grunnnámi við sálfræðideild 

Háskóla Íslands. Einnig voru hengdar upp auglýsingar í Háskóla Íslands, matvöruverslunum 

og menntaskólum. Að lokum var stofnuð síða á samfélagsmiðlinum Facebook þar sem 

rannsóknin var auglýst. Fólk sem hafði áhuga á að taka þátt í rannsókninni sendi tölvupóst til 

rannsakenda sem hringdu svo í það og skimuðu fyrir kvíðaröskunum og alvarlegu þunglyndi í 

gegnum síma. Fyrir þátttöku í rannsókninni fengu þátttakendur almenna úrtaksins 5.000 

króna gjafabréf.  

 

Tölfræðileg úrvinnsla  

Rannsóknin var þversniðsrannsókn þar sem samanburður var gerður á milli hópa. Úrvinnsla 

gagna fór fram í tölfræðiforritinu SPSS, 23. útgáfu. Samanburður var gerður á meðaltölum og 

staðalfrávikum úrtakanna bæði á heildarstigafjölda kvarðanna og undirkvörðum LSAS. Þau 

voru einnig borin saman við sambærileg erlend úrtök. Aðfallsgreining hlutfalla var 

framkvæmd til að meta samleitni- og aðgreiningaréttmæti kvarðanna. Kí-kvaðrat próf 

sennileikahlutfalls var notað til að reikna tölfræðilega marktekt frumbreytanna. Frumbreytan 

var annars vegar stigafjöldi á LSAS og hins vegar stigafjöldi á SPWSS. Þegar 

samleitniréttmæti var skoðað var fylgibreytan í báðum tilfellum félagsfælnigreining á MINI. 

Við útreikninga á aðgreiningarréttmæti var gerður innanhópasamanburður í 

félagsfælniúrtakinu. Sömu frumbreytur voru notaðar en þá var fylgibreytan 

þunglyndisgreining á MINI. 
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Niðurstöður 

Samanburður á úrtökum  

Í töflu 3 sjást meðaltöl og staðalfrávik hjá þátttakendum beggja úrtaka á LSAS og SPWSS. 

Mikill munur var á heildarstigafjölda úrtakanna á LSAS eða tæp 70 stig, meðaltal 

félagsfælniúrtaksins var rúmlega 80 stig en meðaltal almenna úrtaksins um 13 stig. Munur á 

stigafjölda úrtakanna á undirkvörðunum, kvíða og forðun, var jafnframt mikill. Einnig var 

mikill munur á íslensku úrtökunum þegar meðalstigafjöldi á SPWSS var skoðaður. 

Þátttakendur félagsfælniúrtaksins höfðu talsvert hærri meðalstigafjölda en þátttakendur 

almenna útaksins. 

 

 

Tafla 3. 

Meðalstigafjöldi þátttakenda á Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS) og Social Phobia 

Weekly Summary Scale (SPWSS) og samanburður við erlend úrtök. 

 

Almennt íslenskt  

úrtak (N = 25) 

Íslenskt 

félagsfælniúrtak  

(N = 36) 

Samanburður 

á íslensku 

úrtökunum
a
 

Erlend  

félagsfælniúrtök 

Kvarði Meðaltal 
Staðal- 

frávik 
Meðaltal 

Staðal-

frávik 
Mismunur Meðaltal 

Staðal-

frávik 

LSAS 
     

Bandarísk úrtök  

(Ns = 382; 99)
b 

Heildar-

stigafjöldi 
13,3 9,8 82,5 20,4 69,2* 67,2; 73,4 23,2; 27,5 

Kvíði 8,0 6,0 44,6 9,7 36,6* 35,5; 38,2 11,6; 13,6 

Forðun 5,3 4,7 37,9 11,6 32,6* 31,6; 35,2 12,2; 14,5  

SPWSS 
     

Bresk úrtök 

(Ns = 20; 20; 20)
c 

Heildar-

stigafjöldi 
1,7 0,7 4,7 1,3 3,0* 4,6 – 5,1  0,9 – 1,6 

*p < 0,001 
a
 t-próf var notað til að bera saman íslensku úrtökin 

b
 Gögn frá Bandaríkjunum koma frá Fresco o.fl., 2001 og Heimberg o.fl., 1999.  

c
 Gögn frá Bretlandi koma frá Clark o.fl., 2003 
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Stigafjöldi þátttakenda íslenska félagsfælniúrtaksins á LSAS og SPWSS var borinn 

saman við erlend félagsfælniúrtök, sjá töflu 3. Við samanburð á LSAS var athugað hvort að 

stigafjöldi íslenska úrtaksins væri svipaður stigafjölda bandarískra úrtaka. Bandarísku úrtökin 

eru talin sambærileg við það íslenska. Íslenska úrtakið inniheldur fólk með 

félagsfælnigreiningu sem er í fyrsta tíma meðferðar en þau bandarísku innihalda fólk með 

félagsfælnigreiningu sem er á biðlista eftir meðferð. Meðaltöl bandarísku úrtakana á LSAS, 

bæði heildarstigafjölda og á undirkvörðunum, eru heldur lægri en þess íslenska. Við 

samanburð á stigafjölda SPWSS var íslenska úrtakið borið saman við bresk úrtök. Úrtökin 

eru sambærileg að því leyti að það íslenska inniheldur fólk með félagsfælnigreiningu í fyrsta 

tíma meðferðar, líkt og áður hefur komið fram, en þau bresku innihalda fólk með 

félagsfælnigreiningu sem er á biðlista eftir meðferð. Meðaltöl og staðalfrávik á SPWSS voru 

svipuð á milli úrtakanna, mögulega metur kvarðinn því alvarleika einkenna svipað á milli 

landa. 

 

Áreiðanleiki  

Innri áreiðanleiki LSAS í almenna úrtakinu reyndist góður. Innri áreiðanleiki kvarðans í heild 

var mjög góður, sjá töflu 4. Áreiðanleikastuðull undirkvarðans kvíði var örlítið lægri en 

áreiðanleikastuðull LSAS í heild en þó góður. Innri áreiðanleiki undirkvarðans forðun var 

viðunandi en þó nokkuð lægri en áreiðanleiki kvarðans í heild. Áreiðanleikastuðlar LSAS í 

félagsfælniúrtakinu reyndust svipaðir og hjá almenna úrtakinu, sjá töflu 4. Mestur munur á 

innri áreiðanleika úrtakanna kom fram á undirkvarðanum forðun en þar var áreiðanleiki 

félagsfælniúrtaksins mun betri en almenna úrtaksins. Áreiðanleiki SPWSS í 

félagsfælniúrtakinu var nokkuð lægri en áreiðanleikastuðlar LSAS en þó viðunandi. Innri 

áreiðanleiki SPWSS reyndist ófullnægjandi í almenna úrtakinu. 
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Áreiðanleikastuðlar LSAS voru bornir saman við bandarísk úrtök, sjá töflu 4. 

Þátttakendur bandarísku úrtakanna voru með félagsfælnigreiningu, líkt og þeir íslensku, og 

voru á biðlista eftir meðferð. Áreiðanleikastuðlar bandarísku úrtakanna voru hærri hjá 

kvarðanum í heild og hjá undirkvarðanum kvíða en munurinn var þó ekki mikill. Innri 

áreiðanleiki íslenska félagsfælniúrtaksins á SPWSS var borinn saman við sambærilegt breskt 

úrtak og voru niðurstöður svipaðar, þó örlítið hærri hjá breska úrtakinu. 

 

Tafla 4.  

Áreiðanleiki Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS) og Social Phobia 

Weekly Summary Scale (SPWSS) og samanburður við erlend úrtök 

 

Kvarði 
Íslenskt almennt úrtak 

(N = 25)  

Íslenskt félagsfælniúrtak  

(N = 36)  

Erlend 

félagsfælni-

úrtök 

LSAS 
  

Bandarísk 

úrtök  

(Ns = 382; 99)
a
 

Heildar-

stigafjöldi 
0,90 0,91 0,95; 0,96  

Kvíði 0,87 0,82 0,91; 0,92 

Forðun 0,77 0,94 0,90; 0,92  

SPWSS 
  

Breskt úrtak  

(N = 60)
b 

SPWSS, heild 0,38 0,76 0,81 
a
Gögn frá Bandaríkjunum koma frá Fresco o.fl., 2001 og Heimberg o.fl., 1999 

b
Gögn frá Bretlandi koma frá Clark o.fl., 2003 

  

 

Réttmæti 

Réttmætisathuganir voru gerðar á LSAS og SPWSS þar sem geðgreiningarviðtalið MINI var 

notað til samanburðar.   

LSAS spáði fyrir um félagsfælnigreiningu á MINI sem ber vott um viðunandi 

samleitniréttmæti LSAS, 
2
(1) = 82,6, p < 0,001, OR = 1,21. Áhættuhlutfallið ber með sér að 

áhætta (risk) á félagsfælnigreiningu eykst um 20% fyrir hvert stig á LSAS. Fullkominn 



 

18 

 

aðskilnaður er á milli hópanna tveggja og halli línunnar er því að einhverju leyti 

óskilgreindur. Því komu upp vandamál í tölfræðiforritum þegar reikna átti öryggisbil í 

kringum áhættuhlutfallið. 

SPWSS spáði einnig fyrir um félagsfælnigreiningu á MINI sem bendir til viðunandi 

samleitniréttmætis, 
2
(1) = 61,5, p < 0,001, OR = 1,9, 95% CI [1,2;2,9]. Áhættuhlutfallið 

bendir til þess að hætta á að greinast með félagsfælni aukist um 90% fyrir hvert stig á 

SPWSS. Öryggisbilið vísar jafnframt til þess að tengsl séu til staðar, það er að SPWSS spái 

fyrir um félagsfælnigreiningu.  

Ekki er hægt að fullyrða að LSAS spái fyrir um þunglyndisgreiningu á MINI sem ber 

vott um viðunandi aðgreiningarréttmæti kvarðans, 
2
(1) = 2,2, p = 0,138. OR = 1,0, 95% CI 

[0,99;1,07]. Ekki var hægt að staðfesta tengsl en áhættuhlutfallið var mjög lágt sem bendir til 

þess að aðgreiningarréttmæti sé ásættanlegt.  

SPWSS virðist að einhverju leyti spá fyrir um þunglyndisgreiningu á MINI sem ber 

vott um óviðunandi aðgreiningarréttmæti kvarðans, 
2
(1) = 4,1, p = 0,044, OR=1,1, 95% CI 

[0,995;1,243]. Áhættuhlutfallið er þó mjög lágt sem bendir til þess að aðgreiningarréttmæti 

kvarðans sé viðunandi.  
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga próffræðilega eiginleika íslenskra þýðinga 

félagskvíðakvarðanna LSAS og SPWSS, bæði í klínísku og almennu úrtaki. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar voru þær að próffræðilegir eiginleikar kvarðanna eru 

viðunandi. 

Innri áreiðanleiki LSAS og SPWSS var metinn í báðum úrtökum. Innri áreiðanleiki 

LSAS í heild var mjög góður og í samræmi við væntingar rannsakenda, bæði í klínísku og 

almennu úrtaki, sem bendir til þess að kvarðinn sé einsleitur og stöðugur. Áreiðanleikastuðlar 

undirkvarðanna voru lægri en kvarðans í heild, þá sérstaklega undirkvarðans forðun í 

almennu úrtaki, en samt sem áður góðir. Niðurstöður voru í samræmi við fyrri rannsóknir 

sem gerðar hafa verið á áreiðanleika LSAS í klínísku úrtaki (Heimberg o.fl., 1999; Fresco 

o.fl., 2001).  

Innri áreiðanleiki SPWSS í klínísku úrtaki var nokkuð hár. Þær niðurstöður voru í 

samræmi við fyrri rannsóknir sem og væntingar rannsakenda (Clark o.fl., 2003). Áreiðanleiki 

SPWSS í almennu úrtaki var hins vegar lágur. Ástæða þess var sennilega lítil dreifing innan 

almenna úrtaksins. Atriði kvarða hafa að jafnaði minni breidd í almennu úrtaki en klínísku og 

þar af leiðandi eru áreiðanleikastuðlar að jafnaði hærri í klínísku úrtaki (Jackson, 1996).   

Réttmæti kvarðanna var almennt viðunandi þegar geðgreiningarviðtalið MINI var 

notað til viðmiðunar. LSAS greinir á milli þeirra sem greinast með félagsfælni og þeirra sem 

gera það ekki sem bendir til þess að samleitniréttmæti kvarðans sé ásættanlegt. Niðurstöður 

réttmætisathugana LSAS eru því í samræmi við fyrri rannsóknir (Fresco o.fl., 2001). 

Aðgreiningarréttmæti LSAS reyndist einnig viðunandi, stigafjöldi kvarðans virðist ekki spá 

fyrir um þunglyndisgreiningu á MINI. Það samrýmist væntingum í ljósi þess að LSAS var 

hannaður til að meta félagsfælni en ekki þunglyndi (Heimberg o.fl., 1999). 
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Niðurstöður rannsóknarinnar benda jafnframt til þess að SPWSS hafi gott 

samleitniréttmæti, sem er í samræmi við væntingar rannsakenda. Kvarðinn greinir vel á milli 

þeirra sem greinast með félagsfælni á MINI og þeirra sem gera það ekki. SPWSS virðist 

greina á milli þeirra sem eru með þunglyndisgreiningu á MINI og þeirra sem eru það ekki. 

Samsláttur félagsfælni og þunglyndis gæti þó skýrt að hluta til þessi tengsl kvarðans við 

þunglyndisgreiningu (Iverach og Rapee, 2014). Stigafjöldi á SPWSS spáir þó betur fyrir um 

félagsfælnigreiningu en þunglyndisgreiningu á MINI og því er aðgreiningarréttmæti talið 

ásættanlegt.  

Niðurstöður réttmætisathugana voru í samræmi við væntingar rannsakenda, 

kvarðarnir virðast hafa viðunandi réttmæti þegar greining á MINI er notuð til viðmiðunar. 

Áhugavert væri í framhaldinu að skoða aðgreiningarréttmæti kvarðanna miðað við klínísk 

úrtök þar sem þátttakendur greinast ekki með félagsfælni en hafa þunglyndi eða aðra 

geðröskun að megingreiningu. 

Þegar stigafjöldi þátttakenda í íslenska félagsfælniúrtakinu á LSAS var borinn saman 

við stigafjölda í bandarískum félagsfælniúrtökum kom í ljós að þátttakendur í íslenska 

úrtakinu fengu fleiri stig en þátttakendur í þeim bandarísku, bæði á kvarðanum í heild og á 

undirkvörðunum. Ástæða þess er óljós. Vera má að kvarðinn ofmeti alvarleika einkenna 

félagsfælni á Íslandi en þó gæti einnig verið að mismuninn megi rekja til annarra þátta. Það 

kann að vera að úrtökin séu að einhverju leyti ólík. Mögulega eru þátttakendur íslenska 

félagsfælniúrtaksins með alvarlegri einkenni félagsfælni en þátttakendur þess bandaríska. 

Mikilvægt er að skoða þennan mun betur og bera fleiri íslensk úrtök saman við aðrar þjóðir 

og menningarhópa.  

Félagsfælniúrtakið fékk mun hærri meðalstigafjölda á SPWSS en almenna úrtakið. 

Það bendir til þess að þátttakendur þess beini athyglinni meira inn á við í félagslegum 

aðstæðum, upplifi frekar hamlandi félagskvíða og fari frekar yfir félagsleg samskipti í 
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huganum eftir að þeim lýkur. Meðaltal íslenska félagsfælnihópsins var á sama bili og 

meðaltal breskra félagsfælniúrtaka sem notuð voru til samanburðar. Hugsanlega mælir 

SPWSS alvarleika einkenna félagsfælni því á svipaðan hátt á Íslandi og í Bretlandi. 

Rannsóknin hefur ýmsa annmarka. Helst má nefna að úrtökin voru tiltölulega lítil og 

tölfræðileg afköst því minni en æskilegt væri. Einnig má nefna að viðtölin fóru fram í 

félagslegum aðstæðum sem gæti hafa haft áhrif á svör þátttakenda. Sennilegt þykir að 

aðstæðurnar hafi haft meiri áhrif á þátttakendur félagsfælniúrtaksins enda fólu viðtölin í sér 

mat annarra en helsti ótti fólks með félagsfælni er neikvætt mat annarra.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að próffræðilegir eiginleikar íslenskra 

þýðinga LSAS og SPWSS séu heilt á litið góðir. Það er jákvætt í ljósi þess að félagsfælni er 

alvarleg geðröskun og því er nauðsynlegt að til séu mælitæki sem meta einkenni hennar vel. Í 

kjölfar mats er hægt að grípa inn í og með því minnka líkur á öðrum röskunum og vanda í 

kjölfarið. Mikilvægt er að halda áfram að skoða íslenskar þýðingar á LSAS og SPWSS, til 

dæmis með því að bera íslensk norm saman við erlend norm og endurtaka áreiðanleika- og 

réttmætisathuganir.  
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