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Útdráttur 

Þessi heimildaritgerð er lokaverkefni til B.A. prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar eru birtingarmyndir kvíða og félagsfælni með 

undirtitlinum mismunandi áhrif sjúkdómsins á kynin. Í upphafi er fjallað almennt um 

kvíða, því næst kenningar og orsakir kvíðaraskana, síðan kemur fræðileg umfjöllun um 

félagsfælni, um félagsfælna einstaklinga í daglegu lífi og í lokin verða helstu rannsóknir 

félagsfælni um hlutfall kvenna og karla skoðaðar. Markmiðið með ritgerðinni er að afla 

upplýsinga um kvíða og félagsfælni út frá kenningum og rannsóknum um birtingarmyndir 

kvíða og félagsfælni og einnig að svara rannsóknarspurningunni hvort félagsfælni sé 

algengari meðal kvenna eða karla, með því að skoða muninn á milli félagsfælni hjá konum 

og körlum. Til þess að svara rannsóknarspurningunni var notast við útgefið efni, bækur, 

tímarit, fræðigreinar og skýrslur sem bæði innihalda íslenskar og erlendar heimildir. 

Í því samfélagi sem við lifum í nú til dags glíma margir við félagsfælni, þar sem 

rannsóknir sýna að félagsfælni er þriðja algengasta geðröskunin í heiminum í dag. 

Mikilvægt er því að vera vakandi yfir einstaklingum sem glíma við félagsfælni, þar sem 

þeir eiga oft til með að fela sig, vandamálin sín og loka sig af frá samfélaginu. Ýmsar leiðir 

eru til þess að hjálpa þeim einstaklingum sem glíma við félagsfælni en margar rannsóknir 

sýna að meðferð sé besta lausnin til þess að sigrast á fælninni. Nokkur meðferðarform 

eru í boði en hugræn atferlismeðferð (HAM), samtalsmeðferð og lyfjameðferð eru þær 

algengustu. Félagsfælni fellur undir kvíða en ekki er ein ákveðin orsök hvers vegna 

félagsfælni sprettur upp og oft á fólk til með að þróa með sér fælni frá æskuárum eða 

hægt og rólega á fullorðinsárum. Oftast skila meðferðirnar árangri um betra líf og bata ef 

einstaklingur hefur glímt við kvíða eða félagsfælni lengi en hins vegar eru margir sem ekki 

vilja viðurkenna vandann og leita sér aldrei hjálpar og þjást því af sjúkdómnum meira og 

minna alla ævi. 

 

Lykilorð: Kvíði, félagsfælni, kenningar, kvíðaraskanir, samfélagið, samskipti, rannsóknir. 
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Formáli  

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til B.A. prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Elísabet Karlsdóttur aðjúnkt í félagsráðgjafardeild fyrir 

faglega leiðsögn, gagnlegar ábendingar, góða gagnrýni og gott samstarf við vinnslu 

ritgerðarinnar. Einnig vil ég þakka Arinbirni Harðarsyni fyrir góðan yfirlestur, mikinn 

stuðning og hvatningu við gerð þessarar ritgerðar auk þess sem ég vil þakka sérstaklega 

börnunum mínum Ólafi Frey Arinbjarnarsyni og Amelíu Dögg Arinbjarnardóttur fyrir alla 

þá þolinmæði sem þau veittu mér. Án ykkar hefði þessi ritgerð ekki orðið að veruleika. 
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1 Inngangur 

Kvíði, áhyggjur og streita eru að einhverju leiti hluti af lífi flestra einstaklinga nú til dags. 

Að upplifa kvíða eða streitu þýðir í sjálfu sér ekki að einstaklingurinn þurfi að fá faglega 

hjálp eða að hann sé með kvíðaröskun. Í rauninni er kvíði nauðsynlegt viðvörunarmerki á 

hættulegum eða erfiðum aðstæðum. Án kvíða myndum við hafa enga leið til þess að sjá 

erfiðleika sem framundan eru og undirbúa okkur fyrir þá. Kvíði verður röskun þegar 

einkenni verða langvarandi og truflar okkar daglega líf og getu. Einkenni kvíða geta verið 

alvarleg og einstaklingum líður oft óþægilega, hefur enga stjórn og er hjálparvana (John, 

2017). Það er eðlilegt svar líkamans að finna fyrir kvíða þar sem hann skynjar hættu, 

sjálfvirka viðvörun sem hverfur þegar einstaklingurinn finnur fyrir ógnun, er undir 

þrýstingi eða stendur frammi fyrir streituvaldandi aðstæðum. Kvíði er góður í hófi og 

getur hjálpað einstaklingum að vera vakandi, einbeitt og örvað þá til ýmissa athafna. Hins 

vegar þegar kvíði er stöðugur eða yfirþyrmandi og truflar starfsemi og athafnir, þá þarf að 

leita sér hjálpar vegna kvíðaröskunar. Félagsfælni er kvíðaröskun og ótti við félagslegar 

aðstæður sem fela í sér samskipti við annað fólk. Einnig lýsir félagsfælni sér oft þannig að 

einstaklingar eiga erfitt með að vera á almannafæri vegna lamandi ótta við að verða sér 

til skammar innan um annað fólk, eða geta ekki gert neitt án þess að halda það að aðrir 

séu að dæma sig. Þessir einstaklingar eru með félagslega kvíðaröskun sem er oftast kölluð 

félagsfælni. Hún getur komið á yngri árum jafnt sem fullorðinsárum (Melinda, Lawrence 

og Jeanne, 2017). Sjúkdómurinn er útbreiddur og veldur kvíða og ótta á flest öllum sviðum 

lífsins hjá einstaklingnum, auk þess sem hann er langvarandi og hverfur ekki af sjálfu sér. 

Leita þarf því meðferðar og er hugræn atferlismeðferð (HAM) algengasta meðferðin þar 

sem hún getur breytt viðhorfi heilans og hjálpað fólki að sigrast á félagslegum kvíða 

(Thomas, 2017.a). 

Í þessari ritgerð er markmiðið að afla sem mestra upplýsinga um viðfangsefnið og að 

svara þeirri rannsóknarspurningu hvort félagsfælni sé algengari meðal kvenna eða karla, 

með því að skoða muninn á milli félagsfælni hjá konum og körlum. Til þess að svara þessari 

spurningu er notast við útgefið efni, bækur, tímarit, fræðigreinar og skýrslur sem bæði 

innihalda íslenskar og erlendar heimildir. Auðvelt var að velja viðfangsefni þar sem 

höfundur þekkir vel til fólks með kvíða og félagsfælni og langaði að skoða viðfangsefnið 

nánar. Að þekkja til fólks með kvíða og félagsfælni sem er manni kært getur reynst erfitt, 
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þar sem þessi einstaklingar eiga í erfiðleikum með samskipti við annað fólk eða að vera á 

stað þar sem mannfjöldinn er mikill. Höfundurinn telur því mikilvægt að vera meira 

vakandi yfir þessum einstaklingum í samfélaginu þar sem félagsfælni er falið vandamál, 

ekki alltaf viðurkennt en samt mjög algeng kvíðaröskun. 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla þar sem hver kafli hefur nokkra undirkafla. Að loknum 

inngangi byrjar kafli tvö þar sem fjallað er almennt um kvíða, ásamt fimm undirköflum 

sem eru einkenni og tegundir kvíða, greiningarkerfið DSM og ICD-10, greiningareinkenni 

kvíða samkvæmt DSM-IV, meðferðarform kvíða og kynjahlutfall kvíðaraskana. Í kafla þrjú 

eru kenningar og orsakir kvíðaraskana skoðaðar, ásamt tveimur undirköflum sem eru 

líffræðilegar- og sálfræðilegar skýringar. Í kafla fjögur er fræðileg umfjöllun um 

félagsfælni, ásamt sex undirköflum sem eru einkenni og orsök félagsfælni, 

sjúkdómsgreining félagsfælni, meðhöndlun á félagsfælni, fylgikvillar og afleiðingar 

félagsfælni, samfélagið, samskipti og félagsfælni, algengi og kynjahlutfall félagsfælni. Í 

kafla fimm er fjallað um félagsfælna einstaklinga í daglegu lífi, ásamt tveimur undirköflum 

sem innihalda ráð við félagsfælni og aðstoð félagsráðgjafa. Í kafla sex eru helstu 

rannsóknir um félagsfælni og hlutfall kvenna og karla skoðuð. Í lokin er síðan umræðukafli 

þar sem gerð er grein fyrir helstu niðurstöðum þessarar ritgerðar og hvaða lærdóm og 

skoðun má draga af því viðfangsefni sem var valið.
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2 Kvíði: Almennt um kvíða 

Kvíði er náskyldur óttakennd og við venjulegar aðstæður nær fólk fljótt tökum á kvíðanum 

og getur hrint honum frá. Til eru nokkrar tegundir kvíða, eðlilegur kvíði sem flestir þekkja 

og finna fyrir einhvern tímann á ævinni og svo kvíði sem er á óeðlilegu eða sjúklegu stigi 

sem ekki er hægt að stjórna. Margt fólk leitar sér ekki hjálpar vegna þess að það vill ekki 

viðurkenna vandann útaf hræðslu, er hrætt um að árangur náist ekki eða veit jafnvel lítið 

um þau úrræði sem eru í boði. Þetta gerir það að verkum að hætta eykst á ýmsum 

andlegum og líkamlegum sjúkdómum sem valda óþarfa vanlíðan. Orsakir kvíða eða ótta 

geta verið margvíslegar en oft er það andlegt eða félagslegt álag sem kallar hann fram 

(Lárus Helgason, 2005; Ólafur Þór Ævarsson, 2009). Kvíði getur verið mis sterkur. Lítill 

kvíði getur hjálpað einstaklingum við einbeitingu, dómgreind og að ná árangri, á meðan 

mikill kvíði sem er yfirþyrmandi getur orðið mjög hamlandi við ýmsar athafnir í lífinu. 

Þegar talað er um alvarlegan kvíða, þá er það viðvarandi ástand en ekki tilfallandi 

vanlíðan. Kvíði gerir almennt vart við sig í kringum unglingsárin og fram til hálfþrítugs. Þær 

kvíðaraskanir sem flokkast undir kvíða eru almenn kvíðaröskun, fælni (félagsfælni), 

áfallastreituröskun, áráttu- og þráhyggjuröskun og felmtursröskun (Geðhjálp, 2009-

2016). Margir einstaklingar með kvíðaraskanir þjást einnig af þunglyndi á einhverjum 

tímapunkti þar sem kvíði og þunglyndi eru talin stafa af sömu líffræðilegu viðkvæmni og 

haldast því oft í hendur. Mikilvægt er því fyrir fólk að leita sér hjálpar þar sem þunglyndi 

gerir kvíða oft verri og öfugt (Melinda Smith, o.fl., 2017).  

2.1 Einkenni og tegundir kvíða 

Kvíði er líkamlegt viðbragð einstaklingsins þegar velferð hans er ógnað á einhvern hátt 

eða þegar hætta er framundan (Geðhjálp, 2009-2016). Kvíði hefur nokkra mismunandi 

styrkleika og getur lýst sér sem smávegis kvíði og áhyggjur, upp í ofsakvíða eða kvíðakast. 

Þegar kvíði á sér stað getur hann komið á nokkrum sekúndum mjög snöggt eða hægt á 

nokkrum mínútum, klukkustundum eða dögum. Sá tími sem kvíðinn stendur yfir getur 

verið misjafn, allt frá nokkrum sekúndum upp í daga, mánuði og ár. Hins vegar varir 

ofsakvíði eða kvíðakast oftast ekki lengur en tíu mínútur og sjaldan lengur en þrjátíu 

mínútur í senn. Í mörgum tilfellum er óljóst hvers vegna kvíðinn sprettur upp. Ef hann 

kemur allt í einu, þá er hann kallaður sjálfsprottinn kvíði en ef kvíðinn á til með að koma 

af ýmsum atvikum eða kringumstæðum, þá kallast hann ástæðusprottinn kvíði. Síðan er 
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það svo hugsprottinn kvíði þar sem kvíðinn kemur vegna ákveðinnar hugsunar um 

eitthvað sem er óþægilegt (Lárus Helgason, 2005). 

Kvíði hefur bæði andleg og líkamleg einkenni. Andlegu einkennin eru svefntruflanir, 

áhyggjur, óþolinmæði, viðkvæmni, bræði, einbeitingarskortur, dauðaangist, ótti við að 

ruglast, óraunveruleikakennd og eirðarleysi. Líkamleg einkennin eru hjartsláttarköst, 

andþyngsli, verkir í brjóstholi, dofi í höndum og fótum, vöðvaverkir, þreyta, svimi, ógleði, 

sviti, kaldar og rakar hendur, munnþurrkur, kökkur í hálsi, spenntur magi, niðurgangur, 

uppköst og tíð þvaglát. Ekki þjást allir einstaklingar af sömu einkennunum þar sem þau 

geta verið mjög misjöfn eða mismörg. Einkenni kvíða eru mildust þegar vægur kvíði á sér 

stað en síðan verstur í kvíðaköstum. Þessi eftirfarandi einkenni auðvelda einstaklingum 

að flýja eða berjast við kvíðann (Lárus Helgason, 2005). 

Það er nauðsynlegt að finna fyrir kvíða stundum en svo getur hann orðið trafala þegar 

hann verður of mikill. Eðlilegt er fyrir einstakling með kvíða að langa til að flýja frá 

aðstæðum sem hann er í þegar kvíðakast er að hefjast. Sú hegðun sem veitir 

einstaklingnum öryggi er að flýja aðstæður, en oftar en ekki gerir hún bara illt verra. 

Öryggishegðunin er því ekki gagnleg þar sem hún kemur í veg fyrir að einstaklingurinn 

komist að því, að það sem hann óttast að muni gerast, gerist ekki. Mörgum líður betur að 

yfirgefa vissar aðstæður þegar kvíðakast er að koma og reyna því að flýja eins fljótt og 

hægt er. Líkaminn býr sig undir flótta eða árás þegar um hræðslu er að ræða, annað hvort 

berst hann gegn hættunni með því að verjast og gera árás eða með því að flýja hana. Við 

þetta hitnar líkaminn mun meira en við venjulegar aðstæður þar sem einstaklingurinn 

þarf að ákveða snögglega hvað hann eigi að gera (Magnús Máni Hafþórsson, 2015). 

Í sumum tilfellum getur kvíði komið í kjölfar ýmissa líkamlegra sjúkdóma, svo sem 

heilaskemmda, hjartasjúkdóma og skjaldkirtilssjúkdóma auk andlegra sjúkdóma eins og 

þunglyndi sem getur einnig verið afleiðing alvarlegs og langvarandi kvíða. Einnig er talið 

að kaffi og sum lyf geti aukið kvíðann hjá þeim einstaklingum sem eru viðkvæmir eða hafa 

viss merki um einkenni kvíða. Hins vegar ef ekki finnast neinar sérstakar eða líkamlegar 

orsakir fyrir kvíða þegar greining fer fram, er kvíðanum raðað niður í þrjár eftirfarandi 

tegundir; eðlilegan kvíða, óeðlilegan kvíða og sjúklegan kvíða. Með þessari röðun eða 

skiptingu er hægt að auðvelda greiningu og sjá hvaða kvíða einstaklingurinn glímir við 

(Lárus Helgason, 2005). 
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1) Eðlilegur kvíði getur verið sár, en er alltaf rakinn til skiljanlegra orsaka. Hversu sár 

kvíðinn er fer allt eftir því hversu viðkvæmur einstaklingurinn er og hvað það er 

sem veldur kvíðanum. Eðlilegur kvíði varir oftast stutt, til dæmis í um nokkra 

klukkutíma eða daga og hefur sjaldan áhrif á hegðun eða líf einstaklingsins (Lárus 

Helgason, 2005). 

2) Óeðlilegur kvíði er frekar sár, en er oftast rakinn til ákveðinna orsaka. Kvíðinn á 

það til með að koma af litlum tilefnum og getur varað í nokkra daga, upp í mánuð. 

Hins vegar eru þeir einstaklingar sem haldnir eru óeðlilegum kvíða oft mjög 

viðkvæmir, þar sem kvíðinn hefur nokkur áhrif á hegðun og líf þeirra (Lárus 

Helgason, 2005). 

3) Sjúklegur kvíði er mjög sár og tíður en er ekki rakinn til neinna orsaka. Kvíðinn 

breytir hegðun og lífi einstaklingsins sem gerir það að verkum að einstaklingnum 

líður oftast illa í marga mánuði af ástæðulausu eða áhyggjum sem hann ræður ekki 

við. Kvíðinn getur tengst sérstökum kringumstæðum og skiptist annað hvort í 

kvíðni og kvíðaköst eða fælni af ýmsum tegundum. Þetta getur verið í sambandi 

við fjölskyldumeðlimi, peninga, starf og fleira. Það fer síðan eftir því hversu 

alvarlegur kvíðinn er og hversu alvarleg andleg- og líkamleg einkenni fylgja með í 

kjölfarið. Sá einstaklingur sem haldinn er sjúklegum kvíða, óttast einkenni hans 

frekar en kvíðann sjálfan, vegna þess að kvíðinn verður verri við meira álag (Lárus 

Helgason, 2005). 

Þegar einstaklingur fær ofsakvíða að ástæðulausu og skyndilega, minnst fjórum 

sinnum í mánuði þá er telst það of mikið. Eðlilegt er að fá eitt eða nokkur kvíðaköst yfir 

ævina, en um leið og þau eru orðin nokkur í mánuði, þá er það óeðlilegt og telst til 

sjúkdóms (Lárus Helgason, 2005). 

2.2 Greiningarkerfið DSM og ICD-10  

Stór hluti fólks í dag glímir við geðsjúkdóma og allskyns önnur vandamál. Ameríska 

geðlæknafélagið gaf út handbók til þess að gera betur grein fyrir geðsjúkdómum sem fólk 

glímir við og kallast greiningarkerfið DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders). Markmiðið með DSM greiningarkerfinu er að skila starfhæfum, sveigjanlegum 

og hagnýtum leiðbeiningum sem setja fram upplýsingar á skipulegan hátt svo klínískir 

sérfræðingar geta þekkt geðsjúkdómana og útbúið nákvæma greiningu á því hvernig þeir 
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koma fram. Á rúmlega 60 árum hafa verið gefnar út fimm útgáfur af DSM kerfinu og hefur 

handbókin nýst vel í klínísku starfi til þess að greina á milli geðsjúkdóma (Mash og Wolfe, 

2010). Nýjasta útgáfan, DMS-5 kom út árið 2013, þar sem margar breytingar voru gerðar. 

Fjarlægðar voru nokkrar raskanir og öðrum nýjum bætt við, auk þess sem nokkur 

greiningarskilmerki voru sameinuð og aðlöguð öðrum (American Psychiatric Association, 

2000; American Psychiatric Association, 2013). DSM-5 greiningarkerfið er með 15 

yfirflokka ásamt tilheyrandi undirflokkum. Kerfið inniheldur lýsingu á sjúkdómum, 

einkennum þeirra og annað sem þarf til þess að greina geðræna sjúkdóma (American 

Psychiatric Association, 2017). ICD-10 (The Classification of Mental and Behavioral 

Disorders) er síðan annað greiningarkerfi sem einnig er notað við greiningu á 

geðsjúkdómum. Það er evrópskt og unnið af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (World 

Health Organization) á vegum Sameinuðu þjóðanna. Árið 1948 byrjaði 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin með ICD kerfið en það hét þá ICD-6 (Kristján Guðmundsson, 

2002). 

ICD-10 greiningarkerfið flokkar geðklofagerðarröskun, viðvarandi 

ranghugmyndaröskun, bráða- og skammvinnar geðtruflanir, hvetjandi 

ranghugmyndaröskun og geðklofatilfinningaröskun með geðklofa allar saman. DSM-5 

greiningarkerfið blandar ekki saman flokkunum af geðklofagerðarröskunum með 

geðveikisröskunum, en hins vegar flokkar það með persónuleikaröskunum. Gerð er krafa 

í ICD-10 greiningarkerfinu um það að tvö eða fleiri einkenni sem innihalda ofskynjanir, 

hugsanaröskun, stjarfa hegðun, neikvæð einkenni eða mikla breytingu á hegðun verði að 

vera til staðar í einn mánuð eða meira. Fyrirboðastigið er samt ekki tekið með inn í þann 

eina mánuð sem einkennin þurfa að hafa verið til staðar. Sú krafa sem gerð er í DSM-5 

greiningarkerfinu er að einkenni þurfa að vera til staðar í einn mánuð og með að minnsta 

kosti tvö einkenni ranghugmynda, ofskynjana, óskipulags tals, óreglulegrar 

stjarfahegðunar eða neikvæð einkenni. Krafist er einungis ein af þessum einkennum ef 

ranghugmyndir eru miklar eða ef einstaklingur heyrir ofheyrnir (Swift, Hall og Teeson, 

2001). Hvað varðar kerfin tvö DSM-5 og ICD-10 þá eiga þau margt sameiginlegt þar sem 

þau eru bæði greiningarkerfi geðrænna vandkvæða en ICD kerfið er þó aðeins stærra og 

flóknara (Kristján Guðmundsson, 2002). 
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2.3 Greiningareinkenni kvíða samkvæmt DSM-IV 

Út frá greiningarkerfinu DSM-IV hefur undirflokkum kvíða verið skipt niður í fimm flokka. 

Undirflokkar kvíða eru kvíðaraskanir sem eru samkvæmt DSM-IV greiningarkerfinu 

kallaðir almenn kvíðaröskun, felmtursröskun, fælni, áráttu- og þráhyggjuröskun og 

áfallastreituröskun (American Psychiatric Association, 1994). 

1) Almenn kvíðaröskun (generalized anxiety disorder) eru stöðugar áhyggjur um 

það að hafa ekki stjórn á öllu því sem er að gerast í kringum sjálfan sig auk 

þess sem og að hafa áhyggjur af áhyggjunum sjálfum. Þrjú af sex eftirfarandi 

einkennum; eirðarleysi, orkuleysi, einbeitingarskortur, pirringur, 

vöðvaspenna og svefntruflanir þurfa að hafa verið til staðar í að minnsta kosti 

sex mánuði hjá einstaklingnum til þess að hann greinist með almenna 

kvíðaröskun. Þær áhyggjur sem valda kvíðanum geta komið fram hjá 

einstaklingnum frá nokkrum mínútum upp í nokkrar klukkustundir, eða verið 

stöðugar áhyggjur sem hverfa ekki (American Psychiatric Association, 1994). 

2) Felmtursröskun (panic disorder) er ofsakvíði með endurteknum 

felmtursköstum sem koma óvænt. Til þess að einstaklingurinn greinist með 

felmtursröskun þá þarf hann að vera með fjögur af þrettán eftirfarandi 

einkennum; hraður hjartsláttur, sviti, skjálfti, hraðöndun, köfnunartilfinning, 

brjóstverkur, klígja, svimi, óraunveruleikatilfinning, hræðsla við að missa 

tökin, hræðsla við að deyja, doði og roði vegna hita eða kulda (American 

Psychiatric Association, 1994). 

3) Fælni (phobias) er oftast skipt niður í þrjá flokka sem eru víðáttufælni, 

félagsfælni og sértæk fælni. Víðáttufælni tengist aðstæðum þar sem 

einstaklingnum getur reynst erfitt að fá hjálp ef eitthvað óvænt kemur upp á 

og á sá einstaklingur til með að einangra sig og yfirgefa ekki heimilið sitt. 

Félagsfælni er hins vegar mikil hræðsla einstaklingsins við það að gera 

eitthvað rangt og verða þannig dæmdur af öðrum. Sértæk fælni beinist síðan 

að ákveðnum afmörkuðum hlutum eða aðstæðum, svo sem ýmsum 

aðstæðum sem miserfitt er að höndla og eru algengari en aðrar (American 

Psychiatric Association, 1994). 
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4) Áráttu- og þráhyggjuröskun (obsessive-compulsive disorder) er hamlandi fyrir 

einstaklinginn og einkennist af þrálátri og tímafrekri þráhyggju og/eða áráttu. 

Þegar þráhyggjan á sér stað, kallar hún fram áleitnar hugsanir, hvatir og/eða 

ímyndun. Hegðunin er mikil hræðsla, til dæmis við smit og er þá 

einstaklingurinn sífellt að þvo á sér hendurnar, telja stöðugt eða biðjast fyrir, 

þar sem þráhyggjan getur einnig komið fram í huganum. Hins vegar þegar 

áráttan á sér stað, þá dregur hún úr kvíða til skamms tíma og kemur oftast í 

veg fyrir það að þráhyggjuhugsanir verði að veruleika. Einstaklingur sem 

haldinn er áráttu- og þráhyggjuröskun er meðvitaður um að þráhyggjan og 

áráttan er meiri en eðlilegt getur talist og á því oft bágt með að viðurkenna 

vandann og leita sér hjálpar (American Psychiatric Association, 1994). 

5) Áfallastreituröskun (posttraumatic stress disorder) kemur fram vegna 

alvarlegra áfalla þar sem lífi og/eða velferð einstaklingsins er ógnað með 

einhverjum hætti og kallar þannig fram vanmátt og/eða hrylling af einhverju 

tagi. Þegar slík áföll eiga sér stað, geta orðið breytingar á tilfinningum og 

atferli einstaklingsins. Eftirfarandi einkenni; tilfinningar, hugsanir og martraðir 

sem tengjast áfallinu þurfa að hafa verið í að minnsta kosti einn mánuð áður 

en greiningin fer fram, en oft upplifir einstaklingurinn aftur atburðinn mörgum 

sinnum með miklum kvíða og streitu (American Psychiatric Association, 1994). 

Greiningarkerfi DSM-IV byggist á því að flokka saman einkenni sjúklinga vegna 

tiltekinna sálarkvilla. Þegar mat er gert þurfa ákveðin mörg einkenni að koma fram til þess 

að greiningin verði sem nákvæmust. Engir tveir einstaklingar eru eins og geta niðurstöður 

matsins verið mjög ólíkar á milli einstaklinga sem fengið hafa sömu greiningu (Jakob 

Smári, 2007). 

2.4 Meðferðarform kvíða 

Nokkrar mismunandi meðferðir eru í boði til þess að takast á við þann tiltekna kvíða sem 

einstaklingurinn glímir við. Oft er það einstaklingsbundið hvaða meðferð hentar hverjum 

og einum, en meðferðirnar fara eftir tegund kvíða, andlegu- og líkamlegu ástandi 

sjúklings, skapgerð, líferni og aðbúnaði. Talið er að samtalsmeðferð og lyfjameðferð virki 

best saman, en þær eru mest notaðar nú til dags við að hjálpa fólki að sigrast á kvíðanum 

(Lárus Helgason, 2005). Að mestu leyti byggist samtalsmeðferð á stuðningi, upplýsingum 
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um sjúkdóminn og að auka þekkingu sjúklings á sjálfum sér, getu sinni og viðbrögðum. 

Oftast er notað samtal í þeirri meðferð, þar sem fagfólk ræðir við sjúklinga um kvíðann, 

hvernig hann hefur áhrif á daglegt líf og hvernig einstaklingurinn sjálfur getur lært að 

meðhöndla kvíðann og draga úr einkennum hans. Samtalsmeðferð er svolítið eins og 

stuðningsnet fyrir einstaklinginn og eftir ákveðinn tíma, sem er mismunandi eftir hverjum 

og einum, þá ætti einstaklingurinn að finna fyrir árangri og bata að einhverju leyti. Eftir 

að samtalsmeðferð hefur verið beitt í nokkurn tíma þá á kvíðinn til með að minnka 

töluvert eða hreinlega hverfa. Hins vegar til þess að leiðrétta andlegar- og líkamlegar 

truflanir svo sem þunglyndi, sem á þátt í að orsaka kvíðann, þá er lyfjameðferð beitt, auk 

þess sem lyfjameðferð hefur einnig áhrif á kvíðann sjálfan og þeim boðberum 

(Noradrenalín og Serótónín) sem eru í heilanum. Hversu vel lyfin virka fer allt eftir því 

hvers skonar kvíðasjúkdóm einstaklingurinn glímir við og hvernig skapgerð hans er. Sum 

lyf virka strax innan nokkurra klukkutíma á meðan önnur virka ekki fyrr en innan hálfs 

mánaðar eða meira. Notuð er lyfjameðferð ef kvíðinn er virkilega slæmur eða ef önnur 

úrræði duga ekki til ein og sér. Líkamleg einkenni eiga oft til með að trufla bataferlið og 

því þarf oftar lyfjagjafir til að halda ákveðnum einkennum niðri. Við inntöku á lyfjunum 

mæla læknar strangt með því að lyfin séu einungis tekin á meðan þess er þörf, vegna 

vanabindandi efna í lyfjunum. Báðar þessar meðferðir, þ.e. samtalsmeðferð og 

lyfjameðferð, geta líka hentað vel einar og sér, en oft þurfa einstaklingar að nýta sér bæði 

þessi meðferðarform saman til þess að ná sem mestum bata (Pétur Hauksson, 2000). 

Þriðja meðferðin, sem er sérstök tegund samtalsmeðferðar og kallast hugræn 

atferlismeðferð (HAM), er einnig mikið notuð til þess að hjálpa fólki til að takast á við 

kvíða. Sú meðferð hefur verið mikið notuð á síðustu árum hjá læknum og öðru fagfólki 

þar sem aðal áherslan er lögð á samvinnu milli sjúklings og meðferðaraðila. Í byrjun 

meðferðar skiptir miklu máli að traust og virðing ríki á milli þessara aðila til þess að 

meðferðin verði sem best og skili sem mestum árangri. Meðferðaraðilinn reynir með HAM 

að finna út sambandið milli hugsana og líðan sjúklingsins með því að skoða vel og vandlega 

þær hugsanir sem tengjast og hafa áhrif á vanlíðan einstaklingsins. Í framhaldi þess eru 

hugsanirnar greindar strax. Í rauninni er verið að reyna að þjálfa einstaklinginn í að breyta 

neikvæðum hugsunum sínum í jákvæðar hugsanir, honum er kennt í HAM að ýta vondum 

og neikvæðum hugsunum í burtu og tengja þær við góðar og jákvæðar hugsanir. Hugræn 

atferlismeðferð krefst mikillar vinnu og þarf sjúklingurinn að sinna ýmsum verkefnum 
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heima fyrir til þess að takast á við raunverulegar aðstæður, ekki einungis á 

meðferðarstofunni, heldur í öðru umhverfi líka (Pétur Hauksson, 2000). 

2.5 Kynjahlutfall kvíðaraskana 

Samkvæmt erlendum rannsóknum er um þriðjungur alls fólks sem hrjáist af kvíðaröskun 

einhvern tímann á ævinni og eru konur í meirihluta, þar sem þær eru helmingi líklegri en 

karlar til þess að þróa með sér kvíða. Hins vegar leita konur sér sjaldnar aðstoðar við 

kvíðanum heldur en karlar, vegna þess að þær glíma oft við vægan kvíða sem ekki hefur 

þróast út í kvíðaröskun (Erla Björg Gunnarsdóttir, 2014). Samkvæmt íslenskum 

rannsóknum er um 14,4% fólks á aldrinum 34-76 haldið kvíða á höfuðborgarsvæðinu en 

ekki er vitað hversu hátt hlutfall kvíða er á öðrum landshlutum. Ef skoðaðar eru tölur yfir 

kvíða hjá báðum kynjum óháð aldri og landshluta, þá eru um 16,4% kvenna og um 12,2% 

karla sem greinast með kvíða hérlendis (Jón Stefánsson og Eiríkur Líndal, 2009). Tvær 

konur á móti hverjum karli eru að greinast með kvíða á Íslandi (Guðrún Oddsdóttir, 2004), 

en um 5% kvenna fá kvíðaraskanir, á móti um 3% karla almennt á heimsvísu (Kessler, o.fl., 

2002). Bandarískar tölur sýna að hlutfall kvíðaraskana hjá fólki eldra en 18 ára er um 

28,8%, þar sem konur eru í meirihluta. Í tiltekinni rannsókn voru kvíðaraskanir algengastar 

meðal einstaklinga á aldrinum 30-44 ára (Kessler, o.fl., 2005). Ef skoðaðir eru fimm 

undirflokkar kvíða samkvæmt bandaríska greiningarkerfinu DSM-IV, þá er hlutfall fólks 

með almenna kvíðaröskun um 3,1%, felmtursröskun um 2,7%, fælni um 8,7%, áráttu- og 

þráhyggjuröskun um 1,0% og áfallastreituröskun um 3,5% (Anxiety and Depression 

Association of America, 2016). Í Evrópu er hlutfall þeirra sem þjást af kvíðaröskunum óháð 

kyni um 20%, sem gerir það að verkum að einn af hverjum fimm Evrópubúum þjáist af 

kvíðaröskunum á hverju 12 mánaða millibili (Wittchen og Jacobi, 2005).  
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3 Kenningar og orsakir kvíðaraskana 

Kenningar um kvíðaraskanir eru margar þar sem nokkrir fræðimenn hafa reynt að setja 

fram allskonar skýringar hvers vegna einstaklingar glíma við kvíðaraskanir (Ginsburg og 

Silverman, 2000). Kvíðaröskun er endurtekin upplifun einstaklinga á kvíða og hræðslu sem 

ekki telst eðlileg (Fauman, 2002). Bandarískur geðlæknir að nafni Aaron T. Beck sem var 

menntaður í sálgreiningu, kom fram með kenningu um hvernig við hugsum, túlkum 

atburði og hvernig við erum dags daglega ráði miklu um líðan okkar. Einnig að þeir sem 

glíma við geðraskanir þrói oft með sér slæmt mat á umhverfi og innri áreitum, svo sem 

líkamlegum einkennum. Samkvæmt kenningum Sigmund Freud, (austurrískur geðlæknir 

og taugafræðingur) út frá sálarfræði, eru kvíðaraskanir hugsýki sem er til komin vegna 

ómeðvitaðrar togstreitu í huga fólks. Það er að segja að einstaklingurinn upplifir kvíða 

vegna þessarar togstreitu og reynir að halda kvíðanum í burtu með ýmsum varnarháttum 

(Helga Valey Erlendsdóttir, 2016). Oftast er hægt að finna skýringu á því hvers vegna fólk 

glímir við geðröskun með því að skoða vel hugsun og hegðun þeirra sem finna fyrir 

vanlíðan, en með því að breyta hugsun og hegðun sem gert er með hugrænni 

atferlismeðferð (HAM), er hægt að breyta líðan til hins betra (Magnús, Hafrún, Engilbert 

og Jón, 2011). 

Enn aðrir telja orsök kvíða tengjast uppeldi, vinum, líffræðilegum og sálrænum 

þáttum (Ginsburg og Silverman, 2000). Börn geta þróað með sér kvíða á yngri árum vegna 

erfiðra uppeldisskilyrða eða ofbeldis sem þau verða fyrir (Erla Björg Gunnarsdóttir, 2014). 

Barn sem elst upp við mikinn kvíða hjá foreldri verður sjálfkrafa kvíðið (Ginsburg og 

Silverman, 2000). Eins getur kvíði komið fram á fullorðinsárum þar sem önnur áföll eða 

erfiðleikar geta haft áhrif. Konur eru til dæmis í aukinni hættu á að fá ofsakvíða á 

meðgöngu og/eða eftir barnsburð auk þess sem þær bera meiri ábyrgð á heimilishaldi og 

barnauppeldi en karlar og getur því kvíði sprottið upp þegar þær upplifa mikið álag eða 

erfiði (Erla Björg Gunnarsdóttir, 2014). Helstu nálganir á orsökum kvíðaraskana eru 

komnar út frá hugfræði, sálarfræði, atferlisfræði og taugasálfræði. Misjafn er hvernig fólk 

aðhyllist þessar nálganir. Hugfræðingar (cognitive psychologist) telja að kvíðaraskanir séu 

til komnar vegna ofmats fólks á hættu og erfiðleikum og að það treysti of mikið á ósjálfráð 

viðbrögð sín til að takast á við ótta sinn. Sálarfræðingar (dynamic psychology) telja að 

kvíðaraskanir séu hugsýki sem er tilkomin vegna ómeðvitaðrar togsteitu í huga fólks, eins 
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og bent var á í samræmi við kenningar Freud, eins og fram kemur hér að ofan. 

Atferlisfræðingar (behavioral psychologists) telja hins vegar að kvíðaraskanir séu til 

komnar vegna lærðrar óæskilegrar hegðunar. Taugasálfræðingar (neurological 

psychology) telja síðan að kvíðaraskanir orsakast vegna erfða- og líffræðilegra þátta 

(Helga Valey Erlendsdóttir, 2016). Skoðum hvernig þetta endurspeglast hér á eftir. 

3.1 Líffræðilegar skýringar  

Helstu skýringar sem tengjast líffræðilegum kenningum er óreglulegt flæði taugaboðefna 

í heila, sem að hluta til má rekja til erfða. Skýringar miðast við einstaklingsbundna 

kvíðaþröskulda sem ákveða það hvort taugaboð séu túlkuð sem áhættuskilaboð eða ekki. 

Líkamleg einkenni eru því áberandi á meðan kvíðanum stendur, svo sem hraðari 

hjartsláttur, sviti, skjálfti, oföndun, köfnunartilfinning, verkur fyrir brjósti, klígja, svimi, 

víkkun æða, vöðvaspenna, aukið flæði adrenalíns og roði í andliti eða kuldatilfinning. Öll 

þessi einkenni þurfa ekki að vera til staðar, eða endilega á sama tíma, misjafnt er hversu 

miklum einkennum einstaklingar finna fyrir (American Psychiatric Association, 1994). 

Nokkrar rannsóknir sýna að með lyfjagjöf er hægt að auka flæði noradrenalíns sem 

gerir það að verkum að framkalla kvíðakast hjá einstaklingnum (Craske og Barlow, 1993), 

auk þess sem einnig á að vera hægt að framkalla kvíða með koffínneyslu hjá þeim sem 

hafa fundið fyrir kvíðaköstum áður. Þau taugaboðefni sem talin eru tengjast kvíða eru 

noradrenalín, serótónín, GABA og CCK (Bouring, Baker og Bradwejn, 1998). Boðefnið 

noradrenalín er að finna í ákveðnum kjarna í heila (locus ceruleus) þar sem kvíði tengist 

breytingum á jafnvægi, þannig að aukin áhrif þeirra valda meiri kvíða, en GABA virkar 

þannig að tiltekin lyf sem hafa eingöngu áhrif á GABA auka verkun þess og virka best gegn 

kvíða. Líkaminn framleiðir einnig sjálfur svipuð efni til þess að vinna gegn kvíðanum, líkt 

og lyfin gera á GABA, en við notkun tiltekinna lyfja geta þau dregið verulega úr eða jafnvel 

eytt kvíða hjá mörgu fólki (Lárus Helgason, 2005). 

3.2 Sálfræðilegar skýringar 

Kvíði er oft kallaður flóttaátakasvörun (Fight-or-Flight Response) vegna eðlilegra 

viðbragða við ógnandi áreiti. Með því að forðast hættulegar aðstæður hafa kvíðaviðbrögð 

gagnast vel en ekki er alltaf víst hvað kallar fram þessi viðbrögð og í sumum tilfellum 

tengist það mistúlkun á ógnun (Beck og Emery, 1985). Helstu skýringar sem tengjast 
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sálfræðilegum kenningum eru að hugsanaferlið spilar stórt hlutverk í kvíðaviðbrögðum, 

þ.e.a.s. að kvíði komi fram við hugsanaferli einstaklings (American Psychiatric Association, 

1994). Áreiti kallar ekki sjálfkrafa fram viðbrögð heldur er það túlkunin á atburði sem 

gegnir stærstu hlutverki. Túlkunin getur verið mismunandi frá degi til dags og er 

einstaklingsbundin. Við vissar aðstæður eru hugsanir sem geta kallað fram 

kvíðatilfinningar. Þær hugsanir eru hræðsla við skaða, ýkt viðhorf á hættuástandi, 

erfiðleikar með einbeitingu, ýkt aðgætni, þráhyggjuhugsanir um komandi hættur, 

hræðsla við að missa stjórn, eða við það að vera að deyja og óraunveruleg upplifun (Susan, 

2004). Þeir sem aðhyllast atferlisstefnuna vilja meina að einstaklingur læri að forðast 

atriði sem valda sársauka og ótta, en hafi hann hins vegar ofmetið óþægindin eða 

vanmetið getu sína og nær þvi ekki að stjórna kvíðanum sjálfur (Lárus Helgason, 2005). 
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4 Félagsfælni: Fræðileg umfjöllun 

Þegar kvíði fer á sjúklegt stig myndast fælni sem getur valdið langvarandi vanlíðan og 

truflað félagslega getu verulega mikið. Fælni einkennist af órökrænum sterkum kvíða, 

hræðslu gagnvart vissum hlut, atburði eða aðstæðum. Fælni hefur ekki einungis áhrif á 

andlega vanlíðan, heldur breytir hún einnig hegðun einstaklingsins þannig að 

einstaklingurinn fer að hegða sér öðruvísi og forðast ákveðnar aðstæður. Þessi 

kvíðaröskun er mis sterk, eftir því hvað fólk óttast en þeir sem haldnir eru fælni hræðast 

oft dýr, eru lofhræddir, glíma við víðáttufælni eða félagsfælni, vilja ekki vera einir eða 

kvíða því að lokast inni einhvers staðar. Oftast þjást fælnir einstaklingar af fleiri en einni 

tegund fælni samtímis (Ólafur Þór Ævarsson, 2009). 

Fælni inniheldur nokkrar tegundir af fælni og er félagsfælni sú algengasta meðal 

þeirra. Að vera haldinn félagsfælni birtist eins og mikil hræðsla og kvíði við það að vera 

innan um annað fólk eða að eiga í samskiptum við það. Einstaklingurinn óttast stöðugt að 

verða sér til skammar eða heldur að öðrum finnist hann misheppnaður. Hann getur því 

ekki notið augnabliksins eða einbeitt sér að venjulegum samskiptum þar sem innri 

vanlíðan tekur yfir (Ólafur Þór Ævarsson, 2009). Sá félagsfælni ímyndar sér allt það versta 

innan um aðra, sérstaklega ókunnuga og heldur oft að allir séu að dæma eða horfa á sig, 

og að athyglin hverfist um hann sjálfan, eigin viðbrögð og kvíða. Vegna þessara 

ranghugmynda forðast félagsfælnir aðstæður þar sem mannfjöldinn er mikill (Jakob 

Smári, 2000). Til eru tvær tegundir félagsfælni þar sem hún skiptist annars vegar í 

afmarkaða (specific) félagsfælni og hins vegar í almenna (generalized) félagsfælni. Þegar 

einstaklingurinn tengist færri eða sértækari aðstæðum þá er það afmörkuð (specific) 

félagsfælni. Þegar einstaklingurinn óttast flestar félagslegar aðstæður og ekki skiptir máli 

hvort aðstæðurnar tengjast frammistöðu eða samskiptum, þá kallast það almenn 

(generalized) félagsfælni. Sú tegund félagsfælni sem talin er vera alvarlegri, er almenn 

(generalized) félagsfælni, þar sem hún veldur fleiri hömlunum í lífinu heldur en afmörkuð 

(specific) félagsfælni (Wittchen og Fehm, 2003). 

4.1 Einkenni og orsök félagsfælni  

Félagsfælni lýsir sér þannig að einstaklingnum tekst ekki að hrinda í burtu eða stjórna 

óeðlilegum og sjúklegum kvíða, heldur yfirtekur kvíðinn hann með sterkri ótta- og 

óöryggiskennd. Einkenni félagsfælni geta auðveldlega komið fram við ýmsar aðstæður og 
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stundum einungis við það að hugsa um eitthvað ákveðið sem veldur kvíða. Einstaklingur 

sem haldinn er félagsfælni finnur fyrir miklum fyrirkvíða og ótta þegar eitthvað óvænt 

gerist, sem ýtir undir óraunveruleikakennd eða ótta við að tapa glórunni (Ólafur Þór 

Ævarsson, 2009). Bæði eru til sálræn og líkamleg einkenni félagsfælni. Sálrænu einkennin 

eru hræðsla við að standa og tala fyrir framan aðra áheyrendur, ótti við að vera í hópi 

fólks, vanlíðan við að hitta ókunnuga og skelfing gagnvart því að verða miðpunktur 

athyglinnar. Hins vegar eru líkamlegu einkennin skjálfti, roði, hræðsla við að kasta upp, 

tíð þvaglát (eða endurtekin þörf fyrir þvaglát), hraður hjartsláttur, verkur og stingur í 

brjósti, aukin svitamyndun, munnþurrkur, öndunaróþægindi, köfnunartilfinning, 

höfuðverkur, ógleði, ónot, óstöðugleiki og svimi, hitakennd eða kuldatilfinning og kláði. 

Einstaklingur með félagsfælni finnur fyrir hömlun og skerðingu sem myndast hægt og 

rólega með fælninni, sem lætur einstaklingnum líða illa og erfiðlega í kringum annað fólk 

(Ólafur Þór Ævarsson, 2009). Félagsfælnir einstaklingar segja stundum að þeir skynji 

sjálfan sig eins og þeir standi fyrir utan líkamann og fylgist með sér, það er að segja eins 

og þeir fari úr eigin líkama, standi fyrir utan hann og horfi á sjálfan sig (Jakob Smári, 2000). 

Eins og áður hefur komið fram, hefst félagsfælni oft snemma á ævinni. Það þarf ekki 

alltaf að vera ákveðin ástæða fyrir því hvers vegna félagsfælni myndast en stundum á hún 

til með að koma í kjölfar áfalla, álags eða atburða sem hafa verið erfiðir eða óþægilegir á 

einhvern hátt. Einnig benda taugalífefnafræðilegar rannsóknir til þess að félagsfælni komi 

vegna truflunar í efnaskiptakerfum heilans (Ólafur Þór Ævarsson, 2009). Nokkrar 

kenningar hafa verið settar fram og er ein þeirra sú, að ekki er nein ákveðin tegund fælni 

sem erfist, heldur er það frekar tilhneigingin til kvíða sem gengur í erfðir og gerir fólk 

næmt fyrir því að bregðast við á neikvæðan hátt þegar á reynir (Susan, 2008). Hægt er að 

sjá mjög snemma hvort börn séu feimin eða ekki, þau börn sem eru feimin virðast eiga í 

frekari hættu á að verða félagsfælin en börn sem eru glaðvær. Skapgerð er því 

áhættuþáttur félagsfælni og segja margir þeir sem eru félagsfælnir að feimnin hafi byrjað 

snemma eða í kringum kynþroskaskeiðið og því þekkir það ekki annað. Einnig er talið að 

kuldalegar og hranalegar uppeldisaðferðir og neikvæð tengsl við aðra geti aukið hættuna 

á því að félagsfælni nái að myndast og verða um komandi ár. Mjög mikilvægt er því að 

vera viss um hverjar orsökir eru sem valda félagsfælni svo hægt sé að grípa til frekari 

aðgerða með því að draga úr, eða vinna gegn henni (Jakob Smári, 2000). 
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4.2 Sjúkdómsgreining félagsfælni 

Greining á félagsfælni er oft framkvæmd af heilsugæslulækni eða geðlækni. Það próf sem 

læknirinn styðst við og hefur reynst vel í gegnum árin til þess að greina einstaklinginn, er 

alþjóðlega ICD-10 greiningarkerfið. Sjúkdómsgreining er venjulega vönduð og fagleg, 

ásamt mati á persónuþáttum og heilsufari einstaklings. Hún lýsir sér þannig að læknirinn 

tekur viðtal við einstaklinginn þar sem hann fær upplýsingar um þær upplifanir sem hann 

hefur lent í og telur að valdi félagsfælni. Upplýsingarnar metur síðan læknirinn út frá 

reynslu sinni og faglegum sjónarhornum, til þess að komast að því hversu alvarleg 

einkennin eru, hvernig þau þróuðust og hversu lengi þau hafa staðið yfir. Þegar skoðun á 

geðheilsu er afstaðin, fer oftast fram læknisskoðun og almennar heilsufarsathuganir til 

þess að útiloka aðra sjúkdóma sem geta einnig verið til staðar (Ólafur Þór Ævarsson, 

2009). 

4.3 Meðhöndlun á félagsfælni 

Þau meðferðarform sem notuð eru við félagsfælni eru að mörgu leyti svipuð og þau sem 

notuð eru við kvíða þar sem lyfjameðferð og samtalsmeðferð hafa reynst vel í gegnum 

árin, auk þess sem búið er að bæta við sértækri þjálfun og hópmeðferð til þess að takast 

á við félagsfælni. Þegar draga á verulega úr einkennum kvíða, depurðar og fælni til 

skemmri eða lengri tíma, þá kemur lyfjameðferð til greina, þar sem lyfin við félagsfælni 

eru þau sömu og gagnast gegn kvíða og þunglyndi. Komin eru ný lyf á markaðinn sem 

virka betur gegn einkennum félagsfælni, þau valda ekki sljóvgandi áhrifum eða eru 

ávanabindandi líkt og eldri kvíða- og þunglyndislyfin gerðu. Verkun lyfjanna er mjög 

sérhæf og bundin við miðtaugakerfið, en þau bæta kvíðastjórn, draga úr og hindra kvíða 

og þunglyndi, sem eiga til með að koma í kjölfar félagsfælni. Sú meðferð sem veitt er 

samfara lyfjameðferðinni er samtalsmeðferð, en sú meðferð er nauðsynleg til að upplýsa 

sjúklinginn um eðli, einkenni og viðbrögð við fælni. Stuðningsmeðferð og tilfinningalegri 

úrvinnslumeðferð er síðan beitt eftir þörfum og stundum einnig sérhæfðari 

samtalsmeðferðum, svo sem hugrænni atferlismeðferð (HAM). Samtalsmeðferð fer 

oftast fram hjá geðlæknum en einnig eru sálfræðingar og margir heimilislæknar sem 

bjóða upp á slíka meðferð. Einnig eru notaðar ýmsar þjálfunarmeðferðir við fælni. Ein 

þeirra er kölluð sértæk þjálfun eða fælniþjálfun, en með henni fær sjúklingurinn 

leiðbeiningar um það hvernig hann getur þjálfað sig í að styrkjast í þeim aðstæðum sem 
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eru honum erfiðastar. Fælniþjálfun fer fram í tengslum við samtalsmeðferðina þar, sem 

gerðar eru æfingar með samtölum á milli sjúklingsins og meðferðaraðila, þar sem 

ímyndunaraflinu er gefið lausan tauminn og verklegri þjálfun beitt. Talið er að slökunar- 

og öndunaræfingar hafi einnig góð áhrif á fólk og geri gagn, en oftast gengur 

fælniþjálfunin betur ef lyfjameðferð er beitt samtímis. Hópmeðferð er síðan notuð til þess 

að láta sjúklinginn þjálfa samskiptafærni sína, en sú meðferð getur reynst erfið í byrjun 

vegna félagsfælninnar. Oftast gengur meðferðin mun betur en einstaklingar búast við, þar 

sem meðferðinni er stýrt af fagfólki sem er sérþjálfað. Hópmeðferðin er góð leið til að 

heyra sögur annarra sjúklinga sem glíma við samskonar vandamál, þar sem hún getur 

hjálpað öðrum (Ólafur Þór Ævarsson, 2009). Í lang flestum tilfellum er hægt að draga 

verulega úr, eða lækna alveg félagsfælni hjá fólki (Pétur Hauksson, 2000). 

4.4 Fylgikvillar og afleiðingar félagsfælni 

Þeir sem glíma við félagsfælni þróa oft með sér önnur vandamál í kjölfarið, sem geta 

annað hvort aukist eða dafnað samhliða. Þunglyndi eða áfengisneysla eru því mjög 

algengir fylgikvillar félagsfælni, en þeir geta líka virkað öfugt, þar sem félagsfælni getur 

komið í kjölfar þunglyndis eða áfengisneyslu. Einnig getur félagsfælni komið vegna stams, 

parkisonssjúkdóms, offitu eða líkamserfiði (Jakob Smári, 2000). Félagsfælni sem 

sjúkdómur getur haft mikil áhrif á líf einstaklingsins þar sem hann finnur fyrir lágu 

sjálfsmati (sjálfstrausti og sjálfsvirðingu), brothættu taugakerfi, skömm, 

sjálfsvígshugsunum, sjálfshatri og reiði. Þeir sem þjást af félagsfælni eiga virkilega erfitt 

með félagsleg tengsl og eiga það til að einangra sig félagslega sem gerir það að verkum 

að einstaklingurinn getur leiðst út í áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu, eða gert tilraunir til 

sjálfsvígs (Eymundur L. Eymundsson, 2015; Mayo, 2016). Ef ekki er gripið til neinna 

ráðstafana geta afleiðingar félagsfælni orðið slæmar, leitt til skerðingar á getu og hætta 

er á endurteknu og langvarandi ástandi. Afleiðingar félagsfælni hindra að mestu leyti 

þátttöku í daglegum samskiptum og hafa áhrif á lífsgæði sem og líkamlega heilsu 

einstaklinga (Ólafur Þór Ævarsson, 2009). 

4.5 Samfélagið, samskipti og félagsfælni 

Félagsfælnir einstaklingar eiga oft erfitt með að halda uppi samræðum, hefja samtal við 

ókunnuga eða við þá sem þeir þekkja lítið, eiga erfitt með að tala fyrir framan aðra, bjóða 

í samkvæmi og fleira tengt samskiptum (Robb og Reber, 2007). Þeir sem glíma við 
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félagsfælni eru á endalausum hlaupum frá þessum félagslegu aðstæðum, sem veldur því 

að félagsþroskinn verður ekki eins og hann á að vera. Það reynist erfitt að viðhalda 

vinatengslum, þar sem einstaklingurinn vill ekki vera þátttakandi í hópnum og sem smám 

saman verður útundan og einangrast vegna hræðslu sinnar við samskipti við annað fólk 

(Anxiety and Depression Association of America, 2010-2016). Þeir sem haldnir eru 

félagsfælni finnst útlit sitt og framkoma ekki uppfylla væntingar eða norm samfélagsins 

(Moscovitch, 2009), sem gerir það að verkum að þeir þróa með sér slæma sjálfsmynd og 

upplifa vanmátt gagnvart umhverfi sínu. Þessar ranghugmyndir geta leitt til mikillar 

hræðslu gagnvart því að ná aldrei þeim viðmiðum sem samfélagið setur honum (Austin 

og Scjarra, 2010). Það samfélag við búum í nú til dags einkennist mikið af samskiptum milli 

fólks og eru því tvö hugtök, félagshæfni og samskiptahæfni mikið notuð. Félagshæfni 

snýst um að fólk skilji samskipti og hæfni í samskiptum, en samskiptahæfni er hvernig við 

vinnum með öðrum, leysum ágreiningsmál, sýnum samkennd og getum sett okkur í spor 

annarra. Félagsfærni einstaklingsins er því mjög mikilvæg, þar sem hópar samfélagsins 

eiga að geta unnið saman og átt í jákvæðum samskiptum sín á milli. Hins vegar er stór 

hópur fólks úti í samfélaginu sem á erfitt með félagsleg samskipti og býr því að öllum 

líkindum við skert lífsgæði vegna þess (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

4.6 Algengi og kynjahlutfall félagsfælni 

Rannsóknir sýna að um 5-15% fólks þjáist af félagsfælni einhvern tímann á lífsleiðinni 

(Eyjólfur Örn Jónsson, 2008) og er algengast að hún komi fram í kringum unglingsárin 

(Austin og Scjarra, 2010). Þriðja algengasta geðræna vandamálið í heiminum í dag er 

félagsfælni, en hún kemur næst á eftir þunglyndi og alkóhólisma. Samkvæmt 

bandarískum tölum mælist þunglyndi um 17%, áfengisfíkn um 13% og félagsfælni um 

12,1% í því landi (Kessler, o.fl., 2005). Ef skoðaðar eru íslenskar tölur, eru um 15 til 45 

þúsund Íslendingar haldnir félagsfælni hérlendis, eða um 3,5-4% (Eyjólfur Örn Jónsson, 

2008; Jón G. Stefánsson og Eiríkur Líndal, 2009). Hins vegar eru tölurnar hærri í Evrópu, 

þar sem fólk með félagsfælni er um 6,6% (Fehm, Pelissolo, Furmack og Wittchen, 2005). 

Á undanförnum áratugum hafa tölur um algengi tekið ýmsum breytingum og er breiddin 

mikil. Sem dæmi má nefna tölur frá árinu 1980 sem sýndu að um 1-4% fólks var haldið 

félagsfælni einhvern tíma á lífsleiðinni, en nýrri tölur sýna að um 5-15% fólks er nú til dags 

haldið félagsfælni. Af þessum 5-15% fólks er aðeins helmingur þeirra sem fengið hafa 
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sjúkdómsgreiningu og meðferð við félagsfælni. Rekja má þessar breytingar á tölunum 

vegna ólíkra aðferða við greiningu og mismunandi greiningarskilmerkja (Wittchen og 

Fehm, 2003) auk þess sem greiningarviðmið (cut off score) matsaðferða eru mismunandi 

eftir rannsóknum milli landa (American Psychiatric Association, 2000). 

Félagsfælni er helmingi algengari meðal kvenna heldur en karla þar sem talið er að 

konur þrói oftar með sér alvarlegri einkenni en karlar. Þeir karlar sem haldnir eru 

félagsfælni eiga hins vegar oft við áfengisvanda að stríða samfara fælninni og leita sér 

sjaldnar hjálpar og meðferðar við félagsfælni heldur en konur (Jakob Smári, 2000; Ólafur 

Þór Ævarsson, 2004). Margar rannsóknir hafa verið gerðar til þess að greina hlutfall 

félagsfælni á milli kynjanna, en þær sýna að hlutfall félagsfælni hjá konum er um 9,5% en 

hjá körlum um 4,9% (Wittchen, o.fl., 1999). Oft finnst konum erfiðara að standa fyrir 

framan annað fólk, halda ræður og tala fyrir framan áhorfendur heldur en karlar, auk þess 

sem þær fyllast oft ótta við ýmsar aðstæður, eins og til dæmis að vilja ekki vinna þegar 

verið er að horfa á þær, að koma inn á staði þegar aðrir eru komnir á undan, vera 

miðpunktur athyglinnar, tala á fundum, segja skoðanir sýnar eða andmæla ókunnugum. 

Hins vegar finnst körlum oft erfiðara að nota almennings klósett, fara aftur í 

matvöruverslun eða fatabúð og skila inn eða skipta vöru sem búið er að kaupa (Cynthia, 

o.fl., 1998). Karlar eru því líklegri til að hafa sálfræðilega og félagslega byrði á herðum sér, 

á meðan umhverfismál og utankomandi stress eru áhættuþættir félagsfælni hjá konum. 

Segja má því að nokkur munur sé á milli kvenna og karla sem þjást af félagsfælni og 

hvernig aðstæður þau óttast. Líkt og þegar beitt er meðferð við félagsfælni á konur eða 

karla, þá fer hún mikið eftir þroska einstaklingsins og staðalímynd hans (Vivian, 2010). 
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5 Félagsfælnir einstaklingar í daglegu lífi 

Þeir einstaklingar sem haldnir eru félagsfælni og kvíða eiga í erfiðleikum með hvern 

einasta dag og hugsa stöðugt um það hvernig þeir eiga að komast í gegnum daginn. Alla 

daga, á hverjum degi er sami hugsunarháttur þar sem hræðsla, kvíði, sársauki og hugsunin 

um að flýja ýmsar aðstæður, tekur yfir. Einstaklingurinn óttast það að segja eitthvað rangt 

í návist annarra, hefur áhyggjur af því að verða hafnað af öðrum, eða er hræddur við 

höfnun af einhvers konar tagi. Hræddur um að hafa ekkert til þess að tala um í samtali við 

aðra, er lokaður og reynir að fela sig á bakvið ímyndaðan varnarvegg sem hann hefur búið 

til sjálfur. Daglega eru þessir einstaklingar í miklu basli og eiga oft í vandræðum með að 

búa við þessa geðröskun sem kölluð er félagsleg kvíðaröskun (Thomas, 2017.b). 

Mjög fáir skilja hvernig er að glíma við félagslega kvíðaröskun á hverjum degi og þeir 

einstaklingar sem glíma við félagsfælni reyna því að fela vandann svo aðrir sjái ekki hvað 

er að hrjá þá. Oftast reynir sá félagsfælni að fela fælnina frá öðrum, sérstaklega frá 

fjölskyldum, vinum og ástvinum. Ástæðan er sú, að hann óttast það að fjölskyldumeðlimir 

og vinir hafni sér og vilja ekkert með sig hafa lengur, ef þau myndu vita af vandanum 

(Thomas, 2017.b). Félagsfælni getur haft mikil áhrif á líf einstaklingsins, en allt fer það 

eftir því hversu mikla fælni einstaklingurinn er að berjast við og hversu alvarleg hún er frá 

degi til dags. Ýmsir hlutir geta hamlað þeim félagsfælna við að borða, hringja í aðra og 

vera í félagslegu umhverfi ásamt öðrum. Þegar einstaklingurinn óttast tengsl við 

félagslega atburði, þá er hann haldinn félagsfælni sem smám saman gerir hann 

taugaveiklaðan og hræddan við hvers konar félagsleg samskipti (Ashley, 2015). 

5.1 Ráð við félagsfælni 

Ef eitthvað bendir til þess að einstaklingur sé haldinn félagsfælni, er gott að hann leiti sér 

strax frekari upplýsinga um sjúkdóminn með því að lesa bæklinga, bækur og skoða 

veraldarvefinn. Hann getur fengið mikið af gagnlegum upplýsingum um fælni með því að 

lesa sér til og athugað hvort einhver af einkennunum eigi við. Kannist einstaklingurinn við 

þau einkenni sem koma fram í þeim upplýsingum um fælnina, þá ætti sá hinn sami að fara 

til heimilislæknis eða geðlæknis og fá fagmann til að meta ástandið. Eins og fram kemur 

hér að ofan, þá framkvæmir læknir sjúkdómsgreiningu, kemur með ráð eða ráðleggur 

einstaklingnum að fara í meðferð ef ástandið er slæmt. Einnig getur einstaklingurinn gert 

margt sjálfur, með því að þjálfa sig í að finna styrk til að takast á við vandann með 
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jákvæðum og opnum hug um að láta undan fælninni. Að taka fyrsta skrefið getur alltaf 

verið svolítið erfitt fyrst fyrir einstaklinginn, en aðalatriðið er að þora og reyna að sigrast 

á óttanum hægt og rólega. Félagsfælni myndast vegna mikilla breytinga í starfsemi heilans 

og í kjölfar vanlíðunar getur hegðun og hugsun breyst. Mikilvægt er þó að hafa í huga að 

þegar einstaklingurinn finnur fyrir mikilli óöryggiskennd og sjúklegri feimni, þá er það 

partur af einkennum félagsfælninnar, en ekki partur af einstaklingnum sjálfum eða 

persónuleika hans. Til þess að árangur náist í þeirri meðferð sem talin er virka best við 

vandanum, þá þarf einstaklingurinn að vera þolinmóður og sterkur, því allt ferlið tekur 

tíma, en að lokinni meðferð er oftast miklum bata náð (Ólafur Þór Ævarsson, 2009). 

5.2 Félagsráðgjöf 

Þegar félagsfælni er orðin virkilega slæm og farin að hafa áhrif á aðra fjölskyldumeðlimi 

eða ástvini, er hægt að leita til félagsráðgjafa til þess að grípa inn í aðstæður og aðstoða. 

Félagsráðgjafar eru oftast öllu vanir, þar sem þeir eru sérhæfðir í því að takst á við 

allskonar vandamál. Áður fyrr var það hlutverk fjölskyldunnar að hjálpast að sem ein heild 

ef vandamál komu upp meðal fjölskyldumeðlima sem er reyndar ennþá algengt, en 

stundum er þörf fyrir sérhæft fólk í vissri starfsgrein sem hægt er að leita til (Ása, Jóna og 

Rannveig, 2008). Ávallt er vinnulag félagsráðgjafans út frá heildarsýn þar sem lagður er 

grunnur að samskiptum við einstaklinga og stofnanir. Störf félagsráðgjafans byggjast á 

virðingu og hugmyndum um jafnrétti, þar sem hann notar þekkingu sína til þess að gefa 

sjúklingnum aukinn styrk og völd til þess að hafa áhrif á aðstæður sínar. Félagsráðgjafar 

eru því stundum sagðir vera tengiliðir milli íbúa samfélagsins og ríkisins. Frumskyldur 

félagsráðgjafa sem koma fram í siðareglum eru meðal annars þær, að upplýsa sjúklinginn 

um réttindi hans og skyldur og þau úrræði sem eru í boði. Ef sjúklingurinn getur ekki gætt 

hagsmuna sinna sjálfur, þá ber félagsráðgjafanum skylda til að gæta hagsmuna hans og 

réttar (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.; Unnur Valgerður Ingólfsdóttir, 2010).  
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6 Helstu rannsóknir félagsfælni: Hlutfall kvenna og karla 

Eins og fram hefur komið, hafa verið gerðar fjölda margar rannsóknir til þess að skoða 

félagsfælni. Þær eru mjög áhugaverðar, oft á tíðum ólíkar en mjög fræðandi. Þá er nálgun 

sérfræðinga á félagsfælni mjög ólík eftir kenningum og rannsóknarhefðum, til dæmis 

benda taugalífefnafræðilegar rannsóknir til þess að félagsfælni eigi sér stað vegna þess 

að boðefnakerfin (noradrenalín- og serótónínkerfin) í heilanum truflist og að 

hormónasvörun líkamans sé röskuð að einhverju leyti. Erfðaþættir hafa einnig veruleg 

áhrif á félagsfælni þar sem erfðarannsóknir og félags- og uppeldisþættir sýna að flókið 

samspil sé á milli erfðaþátta, umhverfis- og uppeldisáhrifa. Aðrar rannsóknir hafa meðal 

annars sýnt, að félagsfælni getur haft neikvæð áhrif á líkamlega heilsu, sem veldur 

verulegri truflunum á starfi eða námi og oft er helmingur þeirra sem ekki nær að ljúka 

námi eða starfi vegna þess. Ef skoðaðar eru rannsóknir á batahorfum félagsfælni, þá fara 

þær eftir einkennum og alvarleika hvers og eins og þeim meðferðarformum sem í boði 

eru, en talið er að yfir helmingur nái að draga úr fælninni og um þriðjungur nái fullum 

bata (Ólafur Þór Ævarsson, 2009). 

Félagsfælni byrjar í flestum tilvikum á aldrinum 10-15 ára en oft leitar fólk sér ekki 

aðstoðar fyrr en miklu seinna, kannski eftir 15-20 ár. Rannsóknir sýna að árangursríkast 

er að veita meðferð við félagsfælni,  þar sem hún á að minnka kvíða og feimni og þar með 

auka lífsgæði einstaklingsins. Hins vegar ef ekki er leitað sér aðstoðar, þá verður 

félagsfælni alltaf til staðar hjá einstaklingnum (Jakob Smári, 2000). Þunglyndi og 

alkóhólismi eru algengustu fylgikvillar félagsfælni eins og fram kemur hér að ofan en að 

minnsta kosti 50-80% þeirra sem haldnir eru félagsfælni greinast með þá fylgikvilla. 

Þunglyndi er því að mælast í um 37% þeirra sem eru félagsfælnir, þar sem þunglyndi á 

það til að koma í kjölfar um 80% tilfella félagsfælinnar, en hvað varðar alkóhólisma er ekki 

nákvæm tala yfir það (Sigurður, Sigurbjörg, Sóley, Helena og Unnur, 2011). Tölur eru oft 

misvísandi, algengi á félagsfælni breytist eftir undirflokkum, rannsóknum og að einhverju 

leyti hvernig greiningaraðferð er notuð (Stein og Kean, 1994). 

Nokkrar aðrar rannsóknir hafa meðal annars verið gerðar til þess að skoða hlutfall 

kvenna og karla með félagsfælni, en gerð var rannsókn þar sem skoðaður var munurinn á 

líffræðilegum einkennum, alvarleika ótta og aðstæðum sem fólk hræddist. Niðurstöður 

slíkrar rannsóknar sýndu að konur höfðu alvarlegri félagslegan ótta heldur en karlar, auk 
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þess sem talsverður munur var á milli karla og kvenna á alvarleika ótta við ákveðnar 

aðstæður (Cynthia, o.fl., 1998). Einnig var önnur rannsókn gerð, þar sem fræðimenn 

skoðuðu áhrif félagsfælni á kynin á meðal 41 sjúklinga með DSM-IV greiningu á 

félagsfælni. Þeir sjúklingar einkenndust af miklum ótta sem hafði 26 mismunandi lýsingar 

á hegðun tengdri félagsfælni. Í ljós kom að fleiri konur (43%) en karlar (15%) hræddust 

það að aðrir litu á sig sem einhvers konar brjálæðing (Flynn, Markway og Pollard, 1992). 

Enn önnur rannsókn var gerð í síma þar sem 526 einstaklingar voru valdir af handahófi til 

að athuga félagsfælni tengda samfélaginu. Niðurstöður bentu til þess að meiri félagsfælni 

var á meðal kvenna, þar sem konur voru marktækt líklegri en karlar til þess að lýsa yfir 

áhyggjum sínum í félagslegum aðstæðum (Stein, o.fl., 1994). 

Áhugavert er að skoða rannsóknir sem gerðar hafa verið á hlutfall kvenna og karla þar 

sem þær eru margar. Í rannsókn sem gerð var meðal háskólanema þar sem 543 manns 

tóku þátt, og konur (327) voru í meirihluta. Ákveðið var að rannsaka hegðun beggja kynja 

í háskólanum, þar sem hegðun tengdist tjáningu og að takast á við persónulega 

takmörkun svo sem gagnrýni, að biðja um hjálp og viðurkenna fáfræði sem tengist 

námsefninu. Niðurstöður bentu til þess að karlar sýndu minni vanlíðan og ekki eins 

neikvæðar tilfinningar og konur, sem urðu pirraðar og breyttu hegðun sinni strax (Bridges, 

Sanderman, Breukers, Ranchor og Arrindell 1991). Gerð var síðan rannsókn meðal 

grunnskólanema sem átti að sýna muninn á stelpum og strákum með félagsfælni sem 

ræða vinatengsl sín í skólanum. Í ljós kom að stelpurnar voru viljugari til þess að ræða um 

hegðun sína og vinasambönd við kvenkyns vini í skólanum, en áttu erfiðara með að ræða 

um karlkyns vini sína. Þegar strákarnir  áttu að ræða um vinasambönd sín í skólanum þá 

var það sama sagan, að strákar áttu auðveldara með að ræða um vini af sama kyni en af 

gagnstæðu kyni, sem gerir það að verkum að vinir af gagnstæðu kyni hafa áhrif á þann 

félagsfælna einstakling (Snell, 1989). 
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7 Umræður og lokaorð

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um ýmsar birtingarmyndir kvíða og félagsfælni út frá 

mismunandi áhrifum sjúkdómsins á kynin. Markmiðið var að finna sem mestar 

upplýsingar um viðfangsefnið, auk þess sem að geta svarað þeirri rannsóknarspurningu 

sem sett var fram hvort félagsfælni sé algengari meðal kvenna eða karla, með því að skoða 

muninn á milli félagsfælni hjá konum og körlum. Ljóst er að félagsfælni er helmingi 

algengari meðal kvenna en karla, einnig þar sem einkennin eru oft alvarlegri hjá konum 

heldur en körlum. Hins vegar þróa karlar oftar með sér áfengisvanda samfara fælninni og 

leita sér því sjaldnar hjálpar og meðferðar við félagsfælni heldur en konur. Hlutfall þeirra 

kvenna með glímir við félagsfælni er talið vera um 9,5%, en um 4,9% hjá körlum. Mikill 

munur er á milli kvenna og karla sem þjást af félagsfælni og hvernig aðstæður þau óttast. 

Konur eiga oft erfiðara með að standa fyrir framan annað fólk, halda ræður og tala fyrir 

framan áhorfendur heldur en karlar, auk þess sem þær fyllast ótta við ýmsar aðstæður, 

eins og til dæmis að vilja ekki vinna þegar verið er að horfa á þær, að koma inn á staði 

þegar aðrir eru komnir á undan, vera miðpunktur athyglinnar, tala á fundum, segja 

skoðanir sínar eða andmæla ókunnugum. Karlar eiga aftur á móti oft erfiðara með að nota 

almennings klósett og fara aftur í matvöruverslun eða fatabúð og skila inn eða skipta vöru 

sem búið er að kaupa. Á meðan umhverfismál og utankomandi stress eru áhættuþættir 

félagsfælni hjá konum, þá eru karlar líklegri til að hafa sálfræðilega og félagslega byrði á 

herðum sér. 

Eins og fram kemur hér að ofan, þá á kvíði til með að gera vart við sig hjá flestum 

einstaklingum einhvern tíman á ævinni. Gott er að finna fyrir kvíða af og til, en þegar hann 

er orðinn sjúklegur þá þarf fólk að leita sér hjálpar. Yfirleitt kemur kvíðinn snemma fram, 

í kringum unglingsárin og stendur til hálfþrítugs. Þær kvíðaraskanir sem flokkast undir 

kvíða eru fimm talsins samkvæmt greiningarkerfinu DSM-IV og er félagsfælni ein þeirra. 

Félagsfælni er mjög falið vandamál og eru margir sem leita sér ekki hjálpar við þeirri 

kvíðaröskun, þar sem einstaklingar sem haldnir eru kvíða og/eða fælni gera sér oft ekki 

grein fyrir því hversu alvarlegur sjúkdómurinn er. Oftast telur fólk sig ekki þjást af neinu 

alvarlegu og heldur að kvíðinn eða fælnin sé eðlilegt ásand. Að vera haldinn kvíða eða 

félagsfælni getur reynst mörgum erfitt og hamlað marga einstaklinga við í daglegu lífi. 

Fjölskylda og vinir þeirra sem glíma við kvíða eða félagsfælni vilja oftast hjálpa 
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einstaklingnum svo honum líði sem best. Alltaf er hægt að leita sér hjálpar hjá fagmanni 

hvenær sem er, þar sem fundin er leið og úrræði sem henta einstaklingnum. Ekki er alltaf 

auðvelt að sjá þá einstaklinga sem haldnir eru kvíða eða félagsfælni þar sem þessir 

einstaklingar eru mjög góðir í að fela vandann og/eða sjálfan sig með því að forðast 

félagsleg samskipti og mannfjölda. Félagsfælni hefur aukist með árunum og veldur um 5-

15% fólks erfiðleikum með að umgangast aðra og eiga í samskiptum við annað fólk. 

Vissulega eru mun fleiri sem glíma við félagsfælni og tölurnar eflaust hærri þar sem margir 

hafa ekki hlotið greiningu eða meðferð af einhverju tagi. 

Ef á heildina er litið, þá lærði höfundur margt nýtt og fræðandi um kvíða og félagsfælni 

sem hann vissi ekki áður. Viðfangsefnið fannst honum áhugavert að skoða, þar sem mikið 

efni er til um kvíða og félagsfælni. Að félagsfælni er mun algengari meðal kvenna kom 

höfundinum ekki á óvart þar sem honum fannst líklegra að konur glímdu oftar við 

félagsfælni heldur en karlar. Sérstaklega í þessu samfélagi sem við búum í nú til dags, þar 

sem miklar kröfur eru gerðar til kvenna sem geta leitt til kvíðaraskana. Hins vegar komu 

áhrif sjúkdómsins svolítið á óvart hvað varðar kynin og hversu mismunandi hann er hjá 

konum og körlum. Niðurstöðurnar uppfylltu nægileg svör við þeirri rannsóknarspurningu 

sem lögð var fyrir í byrjun ritgerðarinnar að mati höfundar og vonar hann að efni þessarar 

ritgerðar nýtist þeim sem vilja vita meira um birtingarmyndir kvíða og félagsfælni með 

undirtitlinum mismunandi áhrif sjúkdómsins á kynin. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Nafn höfundar 

 

 

 



31 

Heimildaskrá 

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (4. útgáfa). Washington, DC: American Psychiatric Association. 

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (4. útgáfa). Washington, DC: American Psychiatric Association. 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (5. útgáfa). Washington, DC: American Psychiatric Association. 

American Psychiatric Association. (2017). About DSM-5. Sótt 21. mars 2017 af 
http://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm/about-dsm 

Anxiety and Depression Association of America. (2010-2016). Generalized Anxiety 
Disorder (GAD). Sótt 21. mars 2017 af https://www.adaa.org/understanding- 
anxiety/generalized-anxiety-disorder-gad 

Anxiety and Depression Association of America. (2016). Facts & Statistics. Sótt 27. mars 
2017 af https://www.adaa.org/about-adaa/press-room/facts-statistics 

Ashley. (2015). Prezi. How does social anxiety disorder affect the routine life. Sótt 22. mars 
2017 af https://prezi.com/omlomqtpi9ev/how-does-social-anxiety-disorder-affect- 
the-routine-life-of/ 

Austin, V. L. og Scjarra, D. T. (2010). Children and Adolescents with Emotional and 
Behacioral Disorders. New Jersey: Pearson Educational, Inc, Publishing. 

Ása Fanney Þorgeirsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Rannveig Gunnarsdóttir. (2008). Ágrip af  
sögu Stéttarfélags íslenskra félagsráðgjafa. Anna S. Jónsdóttir, Rannveig  
Gunnarsdóttir og Sigurrós Sigurðardóttir. (ritnefnd), Félagsráðgjafatal, 11-48.  
Reykjavík: Félagsráðgjafafélag Íslands. 

Beck, A. T. og Emery, G. (1985). Anxiety disorders and phobias: A cognitive perspective. 
New Work: Basic Books. 

Bouring, M., Baker, G. B. og Bradwejn, J. (1998). Neurobiology of panic disorder. Journal 
of Psychosomatic Research, 44(1), 163-180. 

Bridges, K. R., Sanderman, R., Breukers, P., Ranchor, A. og Arrindell, W. A. (1991). Sex 
differences in assertiveness on the U.S. version of the Scale for Interpersonal 
Behavior (SIB). Personality and Individual Differences, 12, 1239–1243. 

Craske, M. G. og Barlow, D. H. (1993). Panic disorder and agoraphobia. Í D. H. Barlow 
(ritstj.), Clinical handbook of psychological disorders: A step-by-step treatment 
manual (2. útgáfa). New York: Guilford Press. 

Cynthia, L. T., Richard, G. H., Susan, M. O., Craig, S. H., Andrea, G., Linda, L. S., Franklin, R. 
S. og Michael, R. L. (1998). An Investigation of Gender Differences in Social Phobia. 
Journal of Anxiety Disorders, 12(3), 209-223. 



32 

Erla Björg Gunnarsdóttir. (2014). Kvíðnar konur: Dagleg streita getur leitt til 
kvíðaröskunar. Sótt 22. mars 2017 af http://www.hugarafl.is/kvidnar-konur-dagleg-
streita-getur-leitt-til-kvidaroskunar/ 

Eyjólfur Örn Jónsson. (2008). Hvernig lýsir félagsfælni sér og er hún algengt vandamál? 
Sótt 21. mars 2017 af http://www.visindavefur.is/svar.php?id=7338 

Eymundur L. Eymundsson. (2015). Já sæll, ertu geðveikur? Sótt 27. mars 2017 af 
http://kvennabladid.is/2015/09/14/ja-saell-ertu-gedveikur/ 

Fauman, M. A. (2002). Study guide to DSM-IV-TR. Arlington: American Psychiatric 
Publishing, Inc. 

Fehm, L., Pelissolo, A., Furmack, T. og Wittchen, H. U. (2005). Size and burden of social 
phobia in Europe. European Neuropsychopharmacology, 15, 453-462. 

Félagsráðgjafafélag Íslands. (e.d.). Siðareglur íslenskra félagsráðgjafa. Sótt 7. maí 2017 af 
http://www.felagsradgjof.is/Stjorn/Sidareglur_islenskra_felagsradgjafa/  

Flynn, T. M., Markway, B. G., og Pollard, C. A. (1992). Fears of negative evaluation and 
social phobia: Gender differences and relationship to depression, social sensitivity, and 
assertiveness. Paper presented at the annual meeting of the Association for 
Advancement of Behavior Therapy, Boston, MA. 

Geðhjálp. (2009-2016). Fræðsla. Geðraskanir. Kvíði. Sótt 9. febrúar 2017 af 
http://gedhjalp.is/fraedsla/gedraskanir/kvidi/ 

Ginsburg, G. S. og Silverman, R. K. (2000). Gender role orientation and fearfulness in  
children with anxiety disorders. Journal of Anxiety Disorders, 14(1), 57-67. 

Guðrún Oddsdóttir. (2004). Kvíði. Almenn kvíðaröskun. Sótt 24. mars 2017 af 
http://persona.is/index.php?action=articles&method=display&aid=10&pid=11 

Helga Valey Erlendsdóttir. (2016). Mismunandi nálganir á orsökum kvíðaraskana. 
Sótt 21. mars 2017 af https://kvidiblog.wordpress.com/author/helgavaley/ 

Jakob Smári. (2000). Fræðsla. Geðraskanir. Kvíði. Félagsfælni. Sótt 18. febrúar 2017 af 
http://gedhjalp.is/fraedsla/gedraskanir/kvidi/felagsfaelni/ 

Jakob Smári. (2007). Nokkur mikilvæg en stundum gleymd álitamál um víddir, flokka, próf  
og geðraskanir. Sálfræðiritið – Tímarit Sálfræðingafélags Íslands, 12 , 55-70. 

John, M. G. (2017). Anxiety Disorders. Psych Central. Sótt 11. mars 2017 af 
https://psychcentral.com/disorders/anxiety/ 

Jón  G.  Stefánsson og Eiríkur Líndal. (2009). Algengi geðraskana á Stór- 
Reykjavíkursvæðinu. Læknablaðið, 95(9), 559-564. 

http://gedhjalp.is/fraedsla/gedraskanir/kvidi/


33 

Kessler, R. C., Andrade, L. H., Bijl, R. V., Offord, D. R., Demler, O. V. og Stein, D. J. (2002).  
The effects of co-morbidity on the onset and persistence of generalized anxiety  
disorder in the ICPE surveys. Psychological Medicine, 32, 1213-1225. 

Kessler, R. C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikangas, K. R. og Walters, E. E. (2005). 
Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the 
National Comorbidity Survey Replication. Archives of General Psychiatry, 62, 593- 
602. 

Kristján Guðmundsson. (2002). Flokkun geðraskana: Heildstæð og tæmandi samantekt á 
tveimur flokkunarkerfum (DSM-IV og ICD-10) geðrænna vandkvæða. Kópavogur: 
Kristján Guðmundsson, 87-88. 

Lárus Helgason. (2005). Kvíði, leiðbeiningar fyrir sjúklinga og aðstandendur. Rafhlaðan. 
Sótt 9. febrúar 2017 af https://rafhladan.is/handle/10802/7215 

Magnús Blöndahl Sighvatsson, Hafrún Kristjánsdóttir, Engilbert Sigurðsson og Jón Friðrik 
Sigurðsson. (2011). Gagnsemi hugrænnar atferlismeðferðar við lyndis- og 
kvíðaröskunum hjá fullorðnum. Læknablaðið, 97(11). 

Magnús Máni Hafþórsson. (2015). Allt um sjúkdóma. Ofsakvíði. Sótt 4. mars 2017 af 
http://kvidi.is/ofsakvidi/ 

Mash, E. J. og Wolfe, D. A. (2010). Abnormal Child Psychology. Belmont, Canada: 
Wadsworth, CENGAGE learning. 

Mayo, C. S. (2016). Social anxiety disorder (social phobia). Complications. Sótt 16. mars 
2017 af http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/social-anxiety- 
disorder/basics/complications/con-20032524 

Melinda Smith, M. A., Lawrence Robinson og Jeanne Segal. (2017). Anxiety Disorders 
and Anxiety Attacks. Helpguide. Sótt 11. mars 2017 af 
https://www.helpguide.org/articles/anxiety/anxiety-attacks-and-anxiety- 
disorders.htm?pdf=true 

Moscovitch, D. A. (2009). What is the core fear in social phobia? A new model to facilitate 
individualized case conceptualization and treatment. Cognitive and Behavioral 
Practice, 16, 123–134. 

Ólafur Þór Ævarsson. (2009). Félagsfælni, leiðbeiningar fyrir sjúklinga og aðstandendur. 
Rafhlaðan. Sótt 15. febrúar 2017 af https://rafhladan.is/handle/10802/6718 

Ólafur Þór Ævarsson. (2004). Fælni – falið vandamál. Morgunblaðið, 275, 30. 

Pétur Hauksson. (2000). Hugræn atferlismeðferð á sjúkrahúsi. Landspítali 
háskólasjúkrahús. Sótt 9. febrúar 2017 af 
http://www.hirsla.lsh.is/lsh/handle/2336/95964 

Robb, A. og Reber, M. (2007). Behavioral and Psychiatric Disorders (Vol. 6). Baltimore: 
Paul H. Publishing Co. 



34 

Sigrún Aðalbjarnardóttir. (2007). Virðing og umhyggja. Ákall 21. aldar. 
Reykjavík: Heimskringla, 37-38. 

Sigurður Viðar, Sigurbjörg Jóna Ludvigsdóttir, Sóley Dröfn Davíðsdóttir, Helena Jónsdóttir 
og Unnur Jakobsdóttir Smári. (2011). Hugræn atferlismeðferð í hóp við félagsfælni: 
Árangursmæling við Kvíðameðferðarstöðina (KMS). Sálfræðiritið, (16), 85-100. 

Snell, W. E. (1989). Willingness to self-disclose to female and male friends as a function 
of social anxiety and gender. Personality and Social Psychology Bulletin, 15, 113–125. 

Stein, M. B. og Kean, Y. M. (2000). Disability and Quality of Life in Social Phobia: 
Epidemiologic Findings. American Journal of Psychiatry, 157, 1606–1613. 

Stein, M. B., Walker, J. R. og Forde, D. R. (1994). Setting diagnostic thresholds for social 
phobia: considerations from a community survey of social anxiety. The American 
Journal of Psychiatry, 151(3), 408-412. 

Susan, N. H. (2004). Abnormal psychology (3. útgáfa). Boston: McGraw-Hill. 

Susan, N. H. (2008). Abnormal Psychology (5. útgáfa). New York: McGraw-Hill. 

Swift. W, Hall. W og Teeson. M. (2001). Characteristics of DSM- IV and ICD-10 cannabis  
dependence among Australian adults: results from the National Survey of Mental  
Health and Wellbeing. Drug and alcohol dependence, 2, 147-153. 

Thomas, A. R. (2017.a). Social Anxiety Association. What is social anxiety? Sótt 11. mars 
2017 af http://socialphobia.org/social-anxiety-disorder-definition-symptoms- 
treatment-therapy-medications-insight-prognosis 

Thomas, A. R. (2017.b). Social Anxiety Institute. What is it like to live with social anxiety? 
Sótt 22. mars 2017 af https://socialanxietyinstitute.org/living-with-social-anxiety 

Unnur Valgerður Ingólfsdóttir. (2010). Félagsráðgjöf í félagsþjónustu sveitarfélaga.  
Tímarit félagsráðgjafa, 4(1), 13-20 

Vivian, W. S. C. (2010). Gender Differences Associated with Social Phobia: A 
Developmental Perspective. Journal of Undergraduate Life Sciences, 4(1), 82-85. 

Wittchen, H. U. og  Fehm, L. (2003). Epidemiology and natural course of social fears and 
social phobia. Acta Psychiatrica Scandinavica, 108, 4-18. 

Wittchen, H. U. og Jacobi, F. (2005). Size and burden and metal disorders in Europea 
  critical review and appraisal of 27 studies. European Neuropsychopharmacology: 
  The Journal of the European College of Neuropsychopharmacology, 15(4), 357- 
  376. 

Wittchen, H. U., Stein., M. B. og Kessler, R. C. (1999). Social fears and social phobia in a 
community sample of adolescents and young adults: prevalence, risk factors and 
comorbidity. Psychological Medicine, 29, 309-332.  

https://socialanxietyinstitute.org/living-with-social-anxiety

