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Útdráttur 

Prófuð var fylgni sjálfsmatsmælinga á fullkomnunaráráttu eða „ekki alveg réttrar tilfinningar“ 

(EART), ábyrgðartilfinningu (Responsibility Attitudes Scale eða RAS), athyglisbresti með 

ofvirkni (Attention deficit-hyperactivity disorder self-report scale eða AD/HD-SR), 

kvíða/þunglyndi (Hospital Anxiety and Depression Scale eða HADS) og vitsmunabresti 

(Cognitive Failures Questionnaire eða CFQ) við áráttu og þráhyggjueinkenni (Obsessive 

Compulsive Inventory-Revised eða OCI-R), en því var spáð að áráttu og þráhyggjueinkenni 

tengdust mælingum á öllum þessum hugsmíðum. Einnig var prófuð fylgni einstakra 

undirkvarða prófs fyrir áráttu og þráhyggjueinkenni við fullkomnunaráráttu, 

ábyrgðartilfinningu, athyglisbrest með ofvirkni, kvíða og vitsmunabrest. Þá var athugað hvort 

breytur hefðu sértæk tengsl við áráttu og þráhyggjueinkenni að tilliti teknu til kvíða og 

þunglyndis. Þátttakendur voru alls 207, konur og karlar á aldrinum 20-30 ára á fyrsta ári í 

grunnnámi sálfræði. Niðurstöður studdu þær tilgátur sem settar voru fram og hafði kvíði 

sterkustu fylgnina við áráttu og þráhyggjueinkenni. Þegar stjórnað var fyrir kvíða komu fram 

sértæk tengsl ekki réttrar tilfinningar og ábyrgðartilfinningar við áráttu- og 

þráhyggjueinkenni. Fremur lítill munur kom fram í tengslum breyta við mismunandi 

undirflokka áráttu og þráhyggju.  
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Inngangur 

Deilur hafa staðið um það hvort árátta og þráhyggja sé dæmigerð kvíðaröskun eða hvort hún 

eigi betur heima með öðrum geðröskunum (Watson, 2005). Í þessu sambandi hefur verið bent 

á að hún tengist m.a. hvatvísiröskunum, athyglisbresti með ofvirkni, hugrofsröskunum, 

lyndisröskunum og svo fram eftir götunum. Þá hefur því verið haldið fram að áráttu og 

þráhyggjueinkenni og áráttu og þráhyggjuröskun séu svo margbreytileg að e.t.v. sé ekki 

skynsamlegt að raða þessu öllu saman undir einum hatti. Í þessari rannsókn er kannað í fyrsta 

lagi hvort tengsl finnist í þýði stúdenta í einni og sömu rannsókninni á milli mælinga á 

einkennum áráttu og þráhyggju og mælinga á hugsmíðum sem komið hafa við sögu í 

rannsóknum á áráttu. Í öðru lagi er kannað hvort mælingar á þessum hugsmíðum tengist 

mismunandi hugsmíðum með sértækum hætti. Áður en vikið er að þessu verður hér fyrst 

fjallað almennt um kvíða og kvíðaraskanir, þar sem almennt er litið áráttu og þráhyggju sem 

kvíðaröskun og kvíða sem megindrifkraft að baki áráttu og þráhyggjueinkennum.     

Kvíðaraskanir 

Skilgreindar eru átta kvíðaraskanir í DSM-IV (diagnostic and statistical manual of mental 

disorders) greiningarkerfi ameríska geðlæknafélagsins. Þær eru: Almenn kvíðaröskun 

(generalized anxiety disorder), felmturröskun (panic disorder) með eða án víðáttufælni, fælni 

(phobia), sértæk fælni (specific phobia) og félagsfælni (social phobia), áráttu- og 

þráhyggjuröskun (obsessive-compulsive disorder), áfallastreituröskun (post-traumatic stress 

disorder), bráð streituröskun (acute stress disorder), kvíði vegna almenns heilsufars og/eða 

lyfjanotkunar og ótilgreind kvíðaröskun (American Psychiatric Association, 2000). Kvíði er 

eitt aðaleinkenni margra sálmeina. Felmtursröskun er notað yfir endurtekin kvíðaköst og að 

minnsta kosti sum þessara kasta koma eins og þruma úr heiðskíru lofti. Felmtursröskun með 

víðáttufælni vísar til kvíðakasta og í kjölfar þeirra forðast viðkomandi fjölmenna staði, til 
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dæmis almenningsvagna og verslunarmiðstöðvar þar sem erfitt getur verið að komast burt. 

Sjaldgæfara er að víðáttufælni komi án þess að kvíðakast hafi átt sér stað.  Félagsfælni lýsir 

sér sem mikill viðvarandi kvíði gagnvart félagslegum samskiptum sérstaklega ef verið er að 

meta  viðkomandi eða horfa á hann. Í sértækri fælni er aðaleinkennið mikill ótti gagnvart 

ákveðnum hlut eða stað til dæmis mikil hræðsla við kóngulær eða lofthræðsla.  

Áfallastreituröskun hefur mörg einkenni, þar á meðal minnistruflanir, ótta og skelfingu 

sem eiga sér stað lengi eftir óvenjulega erfiða reynslu, til dæmis náttúruhamfarir, slys eða 

ofbeldisfulla árás. Það sem skilur á milli kvíðaröskunar og venjulegs kvíða er að fólk með 

kvíðaröskun finnur fyrir meiri kvíða, áhyggjum og ótta, sem vara lengur en gengur og gerist 

hjá heilbrigðum. Kvíðinn truflar þá sem eru með kvíðaröskun talsvert mikið í daglegu lífi og 

fólk tekur upp flóttahegðun til að losna við kvíðann. Sem dæmi um þá skerðingu sem fylgt 

getur kvíðaröskun má nefna að þeir sem þjást af kvíðaröskun eru fjórum sinnum líklegri en 

þeir sem eru ekki með kvíðaröskun til að verða atvinnulausir (Leon, Marzuk og Portera, 

1995; Rachman og Brewin, 1998).  

Áráttu- og þráhyggjuröskun – einkenni og birtingarmynd 

Drifkraftur áráttu og þráhyggju er kvíði og því er áráttu- og þráhyggjuröskun skilgreind sem 

kvíðaröskun. Einkenni röskunarinnar virðast vera óháð aldri og menningu (Angst, 1994). 

Lykilatriði í áráttu- og þráhyggjuröskun er að árátta eða þráhugsanir séu til staðar. 

Þráhugsanir eru skilgreindar sem þrálátar hugsanir, hvatir eða ímyndir sem eiga sér 

endurtekið stað og eru upplifaðar sem ágengar, óviðeigandi og kvíðavaldandi. Algeng dæmi 

um þráhugsanir eru ótti við smit, ótti við eigin viðbrögð og svo árásarkenndar hvatir. Eins og 

hefur komið fram eru þráhugsanir kvíðavaldandi og því reyna einstaklingar með áráttu- og 

þráhyggjuröskun að hunsa eða bæla þráhugsanirnar eða hlutleysa þær (neutralize) með 

annarri hugsun eða hegðun.  
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 Þráhyggja lýsir sér sem ágengar, óvelkomnar, kvíðafullar hugsanir, hugmyndir og 

hvatir. Í kjölfarið er stegld (stereotyped) hegðun framkvæmd síendurtekið (til dæmis 

áráttukenndur handþvottur, þrif, endurteknar athafnir, talning í huganum, biðja bænir, athuga 

hvort eitthvað hafi verið gert (t.d. slökkva á eldavél eða læsa hurð) eða gera eitthvað 

samkvæmt ákveðnum reglum) í þeim tilgangi að minnka vanlíðunina og kvíðann sem hlýst af 

þráhugsununum  (Antony, o.fl., 1998; Rachman, 1998).  Hegðunin er oft öfgakennd og/eða er 

ótengd atburðinum sem henni er ætlað að fyrirbyggja (Antony, o.fl., 1998; Rachman, 2002; 

Rachman og Shafran 1998). 

Greiningarviðmið áráttu- og þráhyggjuröskunar  

 Til þess að uppfylla greiningarviðmið DSM-IV greiningarkerfisins þurfa þráhugsanirnar eða 

áráttan að taka mikinn tíma (miðað er við meira en klukkustund á dag) eða valda 

einstaklingnum miklum þjáningum og trufla hann mikið. Einkennin má ekki rekja til annarra 

raskana á ási I eða til efnamisnotkunar eða almenns heilsufars (American Psychiatric 

Association, 2000). Ekki er nauðsynlegt að áráttan sé sýnileg því áráttan getur verið í formi 

hugsana eða að þylja orð í huganum til að hlutleysa þráhyggjuna. Sumum finnst þeir þurfa að 

framkvæma eitthvað á óaðfinnanlegan hátt, stundum oft en stundum bara einu sinni en þá 

mjög hægt að varfærnislega. (Antony o.fl., 1998).  Samkvæmt DSM-IV eru þráhugsanir ekki 

áhyggjur af daglegu amstri og þeir sem þjást af áráttu og þráhyggjuröskun gera sér grein fyrir 

að þráhugsanirnar eru þeirra eigin hugarfóstur  (Antony, Downie og Swinson, 1998).  Áráttu- 

og þráhyggjuröskun telst því til hugarvílsröskunar (neurotic disorder). Hugarvílsröskun er af 

þeim toga að einstaklingur er meðvitaður um vanda sinn og samband hans við umhverfið er 

óskert. Þessu er ólíkt farið í alvarlegum geðröskunum eða geðrofsröskunum, þar sem 

einstaklingar hafa litla eða enga innsýn í vanda sinn og samband þeirra við umhverfið er 

verulega takmarkað. Hins vegar veldur áráttu- og þráhyggjuröskun oft mikilli vanlíðan og 

getur skert líf viðkomandi verulega sé hún á háu stigi (de Silva og Rachman, 1998). Á 
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einhverjum tímapunkti þarf einstaklingur með áráttu- og þráhyggjuröskun að gera sér grein 

fyrir því að þráhugsanirnar eiga ekki við rök að styðjast eða að áráttan sem er framkvæmd í 

kjölfarið sé ekki í samhengi við þráhugsanirnar. Ef svo er ekki, er talað um að einstaklingur 

hafi áráttu- og þráhyggjuröskun með litla innsýn í ástand sitt (with poor insight) og er það 

undirflokkur áráttu og þráhyggjuröskunar (American Psychiatric Association, 2000). 

 Fyrir utan það að áráttu og þráhyggjuröskun veldur kvíða og óþægindum, veldur hún 

líka stöðugum áhyggjum og depurð. Mikill kvíði og depurð getur komið upp ef röskunin 

tekur mikinn tíma frá sjúklingnum. Stundum finnur viðkomandi fyrir reiði og pirringi og það 

hefur neikvæð áhrif á samband hans við fjölskyldu og aðra. Fólk með áráttu- og 

þráhyggjuröskun gerir oft miklar kröfur til annarra til dæmis hvað varðar hreinlæti. Einnig 

getur röskunin valdið því að fólk getur ekki útbúið mat, þrifið sig, farið út úr húsi eða skipt 

um föt.  

 Yfirleitt er greiningin á áráttu og þráhyggju nokkuð einföld að því tilskildu að sá sem 

framkvæmir greininguna gæti að því að spyrja viðeigandi spurninga. Hins vegar geta 

einkenni áráttu og þráhyggju fallið undir margar gerðir raskana. T.d. skarast árátta og 

þráhyggja við fjölda af röskunum, þ.á.m. vöðvakipparaskanir (tic disorders), 

hvatastjórnunarraskanir (impulse control disorder), líkömunarraskanir (somatoform 

disorders) og átraskanir (eating disorders). Þessar raskanir eru þekktar sem áráttu og 

þráhyggjurófsraskanir. Mikilvægt er að greina milli áráttu og þráhyggjuröskunar, annarra 

kvíðaraskana og áráttu og þráhyggjurófsraskana. Þegar einkenni sjúklinga virðast falla undir 

fleiri en einn greiningarflokk verður sá sem greinir  að gera upp á milli tveggja eða fleiri 

greininga eða að ætla einkennunum tvær eða fleiri greiningar.  

 Ekki er öll hegðun sem er framkvæmd endurtekið og óhóflega árátta eða drifin af 

þráhugsunum. Hegðunarmynstur sem sést í átröskunum og er síendurtekið hjá þeim sem eru 
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með þroskaraskanir og óstjórnlegar hvatir í spilafíkn eða eru haldin kynferðislegum  

kvalarlosta er ekki álitið vera hluti af áráttu og þráhyggjuröskunum. 

Tíðni, kynjamunur og birtingartími áráttu- og þráhyggjuröskunar 

Talið er að um 1-3% fólks þjáist af áráttu-þráhyggjuröskun (Karno, Golding, Sorenson og 

Burnham, 1998). Kynjamunur hefur verið töluvert rannsakaður í áráttu-þráhyggjuröskun. 

Karlar upplifa meira kynferðislegar þráhugsanir en konur, 27% karla á móti 13% kvenna.  

Um 26 % karla á móti 8% kvenna hafa þörf fyrir samsvörun (symmetry) og nákvæmni.  

Tuttugu og sex prósent karla á móti 15% kvenna stunda skrítinar hegðunarvenjur. Sextíu 

prósent karla á móti 44% kvenna stunda þrifaþráhyggju (Castle, Deale og Marks, 1995).  

Aðrar rannsóknir sýna að líklegra sé að konur stundi þessa þráhyggju fremur en karlar 

(Castle, Deale og Marks, 1995). Hegðunarmynstrin  eru þá af mismunandi hjá kynjunum. 

Áráttu- og þráhyggjuröskun virðist vera algengari hjá körlum en konum en í öðrum 

kvíðaröskunum er þessu öfugt farið.   

 Algengast er að áráttu-þráhyggjuröskun komi fram á aldrinum 12-14 ára eða á 

aldrinum 20-22 ára (Rassmussen og Tsuang, 1986). Algengara er að röskunin komi fyrr fram 

hjá körlum en konum (Antony, o.fl. 1998).   

Munurinn á þráhugsunum og ágengum hugsunum 

Í rannsókn Rachman og de Silva (1978) kemur fram að 90% þeirra sem lentu í óklínísku 

úrtaki segjast upplifa ágengar hugsanir sem ekki er hægt að greina frá þráhugsunum hvað 

varðar innihald þeirra. Margir sem eru ekki með áráttu- og þráhyggjuröskun upplifa líka 

þráhugsanir en þær trufla viðkomandi ekki.  Grundvallaratriði í því að skilja þráhyggjuröskun 

er að gera sér grein fyrir því hvernig ágengar hugsanir hafa áhrif á lyndisraskanir og 

áráttuhegðun.  Þar er sumt líkt og annað ólíkt með ágengum, óvelkomnum ímyndum sem 
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koma upp hjá heilbrigðum og fólki með áráttu- og þráhyggjuröskun. Fólk með áráttu- og 

þráhyggjuröskun upplifir ákafari og sterkari þráhugsanir og þær vara lengur. 

Nokkur dæmi um þráhugsanir sem sjúklingar hafa greint frá:  

Hugsunin um að skaða börn eða eldra fólk, guðlastandi hugsanir á meðan farið er með 

bænir, hugsanir um ónáttúrulega kynhegðun; hvötin að ráðast með ofbeldi á hund og drepa 

hann, hvötin að trufla samkomu (hrópa eða henda hlutum) (de Silva og Rachman, 1992). 

Sjúklegar þráhugsanir valda líka auknum kvíða sem er erfitt að sporna við og erfitt er fyrir 

viðkomandi að horfa fram hjá. Það er sérstaklega erfitt að stjórna þráhyggju sem veldur kvíða 

og óþægindum. Fólk úr heilbrigðu úrtaki segist geta horft fram hjá ágengum hugsunum sem 

það upplifir tiltölulega auðveldlega (Rachman og Hodgson, 1980). Það er ýmislegt sem 

styður það að fylgni sé milli geðslags og erfiðleika við að horfa fram hjá ágengum og 

óvelkomnum hugsunum.  Tíðni þráhugsana eykst marktækt með auknum kvíða þótt kvíði sé 

ekki beint tengdur innihaldi þráhugsananna. Árið 1998  benti Salkovskis á að óþægindin sem 

hljótast af þráhyggju komi vegna oftúlkunar sjúklingsins eða algjörri rangtúlkun á mikilvægi 

viðeigandi hugsana. Einnig bendir hann á að fólk fái alls konar óskemmtilegar hugsanir í 

kollinn stöku sinnum og þá skiptir máli hvernig einstaklingur túlkar mikilvægi þessara 

hugsanna.  Ef fólk túlkar þráhugsun sem eitthvað sem skipti miklu máli, til dæmis að 

hugsunin sé að koma upp um mikilvægan hluta persónuleika þess, þá mun það upplifa aukinn 

kvíða og önnur tilfinningaleg vandamál. Þessi tilfinningatruflun verður til þess að 

einstaklingurinn á erfiðara með að glíma við þessar hugsanir. (Antony o.fl., 1998).  

Undirflokkar áráttu- og þráhyggjuröskunar 

Áráttu- og þráhyggjuröskun er oft erfitt að greina því einkenni hennar skarast og oft uppfylla 

einkennin greiningarviðmið fyrir meira en eina geðröskun. Einkennin eru ólík og það er 
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mismunandi hvernig þau koma fram við meðferð. Því hafa rannsakendur reynt að flokka 

áráttu- og þráhyggju í undirflokka.  

Summerfeldt, Antony, Downie, Ritchter og Swinson (1997) athuguðu tíðni ýmissa 

afbrigða áráttu og þráhyggju og byggðu þar á einkennum af gátlista frá Yale-Brown 

þráhyggju og áráttu kvarðanum (YBOCS). Fjórir einkennahópar skýrðu meira en 60% af 

dreifingu einkennanna. Fyrsti einkennaþátturinn var athugunarárátta (checking) og þráhyggja 

tengd skaða, trú og kynlífi. Annar einkennaþátturinn var árátta fyrir samsvörun (symmetry) og 

röðun og þar á meðal þráhyggja fyrir samsvörun. Þráhyggjan lýsir sér sem  þörf fyrir röð, 

reglu og vissu.  Áráttan getur líka komið fram í að telja, endurtaka og athuga. Þriðji 

einkennaþátturinn var hreinlæti og þvottur og inni í honum voru smitþráhugsanir og 

hreinlætisárátta.  Fjórði einkennaþátturinn var söfnunaráráttu- og þráhyggja. Flestir sem þjást 

af áráttu- og þráhyggjuröskun hafa fleiri en eina þráhyggju eða áráttu sem skarast og það 

getur því verið vandasamt að flokka fólk í undirflokka eftir hegðunarmynstri (Antony o.fl., 

1998).   

Samsláttur áráttu- og þráhyggjuröskunar við aðrar raskanir.  

 Í rannsókn Swinson og félaga (1997) kemur fram að af þeim sem voru með fleiri en eina 

röskun eru flestir með bæði áráttu- og þráhyggjuröskun og þunglyndi.  Hlutfall þeirra sem er 

einungis með áráttu- og þráhyggjuröskun er 36 %, þeir sem eru með tvær raskanir eru 17,2 % 

og þeir sem uppfylla skilmerki fyrir þrjá eða fleiri greiningarflokka eru 18,4 %. Áráttu- og 

þráhyggjuröskun er líklegri til að vera aðalgreiningin þegar henni slær saman við aðrar 

kvíðaraskanir (Antony, Downie og Swinson, 1998).  Niðurstöður rannsóknar Yarygura-

Tobias og félaga (1996) voru svipaðar sem bendir til þess að áráttu og þráhyggju tengist  

mörgum öðrum sjúkdómum.  Þeir voru með stórt úrtak sjúklinga (n = 391) með áráttu og 

þráhyggjuröskun. Niðurstöðurnar sýndu að 42,2% náðu minnst einu greiningarviðmiði DSM-

III-R. Niðurstöður sýna að alvarlegt þunglyndi og áráttu-þráhyggjuröskun slái oftast saman 



10 

eða í 29,1% tilfella. Líkur  þess að áráttu- og þráhyggjuröskun slái saman við aðrar raskanir 

eru:  Sérstök fælni  27,9%; fíkn 14,5%; geðklofi 11%; líkamslýtaröskun (body dysmorophic 

disorder) 9,7%; sjúkdómshræðsla (hypochondriasis) 9,7%; Tourette 7,2%; átröskun 

(anorexia nervosa) 7,2%; félagsfælni 5,5%; hvatastjórnunarröskun (impulse control disorder) 

5,5%; víðáttufælni 4,8% og athyglisbrestur með ofvirkni (ADHD) 4,8%. Rannsókn Arnolds, 

Ickowicz, Chen og Schachar (2005) sýndi að 3-5% barna á skólaaldri þjáist af athyglisbresti 

með ofvirkni. Af þeim börnum sem voru með athyglisbrest sýndu 11,2% einnig með áráttu og 

þráhyggju hegðun (obsessive-compulsive behaviours). Þau börn sem höfðu bæði 

athyglisbrest með ofvirkni og áráttu og þráhyggju hegðun höfðu einnig verulega aukna 

fullkomnunaráráttu. 

Líklegra var að einkenni Tourette, hvatastjórnunarröskunar, félagsfælni, fíknar, 

sjúkdómshræðslu og þunglyndis kæmu eftir að einkenni áráttu- og þráhyggjuröskunar komu 

fram þegar þessi vandamál fóru saman við síðast töldu röskunina. Niðurstöður rannsókna á 

áráttu og þráhyggju sýna flestar að áráttu og þráhyggjuröskun á sér oftast stað samhliða 

lyndisröskun (Antony og fl., 1998). 

Hugrænar  atferliskenningar 

Bæði atferliskenningar og hugrænar atferliskenningar ganga út frá  því að þráhyggja eigi 

rætur sínar að rekja til eðlilegrar ágengrar hugsunar sem flest allir upplifa. Ágengar 

hugmyndir skjóta upp kollinum hjá allt að 90% fólks og eru um margt keimlíkar þeim ágengu 

hugsunum sem sjúklingar með áráttu- og þráhyggjuþröskun upplifa. Þær eiga sér stað og 

hvorki sjúklingar né almenningur getur spornað við þeim. Það sem greinir á milli er að þeir 

sem eru með áráttu- og þráhyggjuröskun túlka ágengu hugsanirnar á þann veg að þeir séu 

ábyrgir fyrir skaða eða að það sé á þeirra ábyrgð koma í veg fyrir skaða sem þeir telja að 

þráhugsanirnar geti valdið. Munurinn á ágengum hugsunum og þráhugsunum liggur ekki í 

innihaldi þeirra heldur hvað einstaklingar telja að þær hafi mikla þýðingu fyrir sig. Ágengar 
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hugsanir valda venjulega ekki þjáningu eða hamla heilbrigðum einstaklingi í daglegu lífi eins 

og þráhugsanir gera hjá þeim sem þjást af áráttu- og þráhyggjuröskun. Sú þjáning og hömlun 

sem áráttu- og þráhyggjusjúklingar verða fyrir stafar af því hvernig þeir túlka þráhugsanirnar 

og hvaða merkingu þeir leggja í þær. (Rachman, 1998; Rachman og De Silva, 1978; 

Salkovskis og Harrison, 1984). Þetta er líkt hugrænni kenningu um ofsakvíða þar sem 

kvíðakast er sagt eiga sér stað vegna þess að viðkomandi rangtúlkar líkamsástand sitt, 

sérstaklega það sem skapast við eðlilega streitu. Flestir upplifa slíka streitu en einungis þeir 

sem hafa tilhneigingu til að upplifa ástandið sem lífsháska, upplifa endurtekin kvíðaköst  

(Clark, 1986; Salkovskis, 1988). Einnig eru ágengar hugsanir, hvatir, ímyndir og efi ekki 

skaðleg andlegri heilsu einstaklings en þegar fólk hefur tilhneigingu til rangtúlka eigin 

hugarfóstur á sína persónulegu ábyrgð þá upplifir það óþægindi og langar að  hlutleysa 

(neutralize) þráhugsanirnar. Dæmi:Kvenkyns þráhyggjusjúklingur trúir því að ef henni dettur 

í hug að verða barni sínu að bana þá sé hætta á að hún láti verða af því nema hún geri eitthvað 

til að koma í veg fyrir það. Hún kemur þá í veg fyrir að  barnið sé myrt með því að forðast að 

vera ein með barnið og hugsa á jákvæðan hátt til að vega á móti neikvæðu hugsununum 

(Rachman og Shafran, 1998). 

 Því hefur verið haldið fram að þráhyggja sé orsök rangtúlkunar  á mikilvægi ágengra 

hugsana, ímynda og hvata. Rök hafa verið færð fyrir því að þráhyggja viðhaldist eins lengi og 

þessi rangtúlkun heldur áfram og hætti þegar túlkunin breytist í átt að meira raunsæi 

(Rachman, 2007).  

Tengslin milli alvarlegra rangtúlkana og tíðni þráhyggju 

Enn hefur ekki verið útskýrt hvernig rangtúlkanir á mikilvægi ágengra, óvelkominna hugsana 

valdi þversagnakenndri aukningu á tíðni þráhyggju og hvernig þær stuðla að þráhugsunum. 

Hver tengslin séu milli mikilvægi þráhugsana og tíðni þeirra og þess hve þrálátar þær eru. Þó 

er vitað að tíðni ágengra hugsana eykst þegar fólk fæst við streituvaldandi efni eða reynslu 
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(Horowitz, 1975; Rachman og Hodgson, 1980). Því meiri streitu sem efnið veldur því fleiri 

verða ágengu hugsanirnar og valda meiri þjáningu (Horowitz, 1975; Parkinson og Rachman, 

1980). Þegar fólk rangtúlkar mikilvægi óvelkominna ágengra hugsana, þá styrkist túlkun 

viðkomandi á alvarleika hugsanlegs ógnandi áreitis.  Áreiti breytist úr hlutlausu áreiti í ógn. 

Áreiti sem áður hefði ekki vakið athygli verður áberandi. Dæmi: Ef einstaklingur rangtúlkar 

óvelkomnar hugsanir, um að skaða annað fólk, á þann hátt að hann sé hugsanlega skaðlegur. 

Þá breytist hlutlaust áreiti í hugsanlega ógn (t.d. oddhvassir hlutir breytast í möguleg vopn). 

Að forðast oddhvassa hluti, eftirlitslaus börn og fleira skilur einstaklinginn eftir með þá 

tilfinningu að hann sé hættulegur umhverfi sínu. Þessi  röð atburða getur átt sér stað með 

innra áreiti. Dæmi: Ef einstaklingur túlkar ágengar hugmyndir á þann hátt að hann sé 

hættulegur og gæti misst stjórn á sér og gert barni mein, og á eftir kemur tilfinning um 

óþægindi/kvíða (skjálfti og sviti) í nærveru barns þá er það túlkað sem hættuleg viðvörun um 

alvarlegt tap á stjórn. Það er líka hætta á því sem Arntz og fleiri (1995) hafa kallað fyrri-

afleiðinga (ex-consquentia) rök, þar sem einstaklingur ályktar að ógn hljóti að vera til staðar 

af því hann finnur til kvíða. Ef viðkomandi finnur fyrir kvíða nálægt barni þá ályktar hann að 

hætta sé á ferðum og að hann sjálfur  sé hættan. Einnig túlkar hann kvíðann sem hann finnur 

á þann hátt að hann hafi ekki nægjanlega stjórn á viðbrögðum sínum og því séu auknar líkur á 

að hann muni bregðast við óvelkominni hvöt. Þannig getur rangtúlkun á kvíða haft þau áhrif 

að aukning verður á rangtúlkun ágengra hugsana.  

Þessi túlkun á innri tilfinningum eða ytri vísbendum sem merki um hugsanlega ógn leiðir til 

afskiptaleysis. Einstaklingur forðast beitta hluti, að fara í kirkju, að vera einn með börnum og 

hegðunin skilur rangtúlkunina eftir óhaggaða þannig að ekki er hægt að láta á hana reyna. Því 

helst tíðni þráhugsana há (Rachman, 1998).   
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 Ef hugsuninni er breytt á þann hátt að það dregur úr rangtúlkununum verða minni 

líkur á að hugsun verði að þráhugsun. Tíðni þráhugsana minnkar vegna þess að ógnandi áreiti 

breytist í hlutlaust áreiti.  

 Þráhyggja viðhelst eins lengi og hugsanir, ímyndir og hvatir eru túlkuð á þann veg að 

þau hafi mikla persónulegu þýðingu. Ef einstaklingur hefur til dæmis þráhyggju sem lýsir sér 

sem ímyndir af ofbeldi og túlkar þær þannig að hann sé hættulegur og ofbeldisfullur 

einstaklingur. Slíkur  hugsanagangur veldur því að einstaklingurinn á erfitt með að hunsa 

þráhugsunina. Þráhyggja viðhelst líka vegna þess að viðkomandi forðast hættuleg atriði  í 

umhverfinu sem eru tengdar þráhyggjunni. Hann forðast til dæmis að vera einn með litlum 

börnum ef hann þjáist af þráhyggju um að skaða lítil börn. Hann lætur ekki á það reyna hvort 

hann muni í raun skaða börnin sé hann í návist þeirra. Hann forðast að vera í kringum börn og 

viðheldur þannig þráhyggjunni. Viðkomandi verður kvíðinn þegar hann er óhjákvæmilega 

nærri litlum börnum og kvíðinn veldur því að hann verður sannfærður um að mark sé takandi 

á þráhyggjunni því  hann sjálfur skapi hættu úr því hann er svona kvíðinn. Ef rangtúlkunni er 

hins vegar breytt, minnkuð eða henni skipt út fyrir jákvæðari túlkun þá eru  innri 

vísbendingar (til dæmis skjálfti og svitamyndun sem leiða til þess að viðkomandi hugsar með 

sér að hann sé að missa stjórn á sér) og ytri vísbendingar (til dæmis beittir hlutir) eru ekki 

lengur túlkaðar sem ógnun (Rachman 1998).  

 Innihald þráhugsana er mismunandi milli einstaklinga og fer það saman við gildi 

einstaklingsins hvað honum finnst vera sérstaklega hræðileg hugsun sem kemur honum  í 

uppnám.  Ef hann er t.d. mjög trúaður þá finnst honum hugmyndir, hugsanir eða hvatir um 

guðlastandi hegðun hræðilegar því honum finnst mjög mikilvægt að hegða sér á trúrækinn 

hátt. Ef einhver annar einstaklingur sem er ekkert sérstaklega trúaður fengi guðlastandi 

hugsanir, ímyndir eða hvatir um guðlastandi hegðun myndi hann ekki komast í mikið uppnám 

og myndi ekki pæla mikið í því  hvað þessar guðlastandi hugmyndir hefðu með hann sjálfan 



14 

að gera. Aftur á móti kæmist þessi sami maður í mikið uppnám yfir hugmyndum, ímyndum 

eða hvötum um ofbeldishegðun þar sem  honum finnst mikilvægt að hegða sér kurteisislega 

og hafna öllu ofbeldi. Merking ágengu hugsanana hvort sem þær eru ofbeldisfullar, af 

kynferðislegum toga eða guðlast eða sambland af þessu öllu ræðst ekki bara af mikilvægi 

ágengu hugsananna, heldur einnig af því sem er mikilvægast fyrir einstaklinginn.  

 Sambandið milli þunglyndis og þráhyggju er hægt að skýra með hugrænni kenningu. 

Niðurrifshugsanir eru taldar valda hluta þunglyndis og fólk er oft sérstaklega berskjaldað 

gagnvart ágengum hugsunum þegar það þjáist af þunglyndi. Þeim sem eru þunglyndir finnst 

sem  þeir séu  oft siðlausir, gagnslausir og þeir þjáist af samviskubiti og sektartilfinningu og 

eru því auðveld fórnarlömb ágengra hugsana. Það er stutt og auðvelt skref að fella 

óvelkomnar ágengar hugsanir inn í neikvæða sjálfsmynd sem þunglyndissjúklingar hafa 

gjarnan.  

Hlutverk ábyrgðartilfinningar og áráttu- þráhyggjuröskun 

Sjúklingar með áráttu- og þráhyggjuröskun hafa tilhneigingu til að finna fyrir aukinni 

ábyrgðartilfinningu gagnvart raunverulegri, ímyndaðri eða fyrirsjáanlegri ógæfu og finnast 

þeir bera ábyrgðina á slíkri ógæfu. Aukin ábyrgðartilfinning getur verið næmisþáttur fyrir 

áráttu og þráhyggju. Hún hefur áhrif á túlkun á atburðum og hugsun. Fólk sem hefur 

tilhneigingu til að finna til aukinnar ábyrgðarkenndar sem lítur að því að koma í veg fyrir 

óhöpp hefur einnig  tilhneigingu til að rangtúlka óvelkomnar ágengar hugsanir þegar þær eða 

hvatir fela í sér hugsanlegan skaða sem fólk getur orðið fyrir. Þeir finna líka til sterkrar 

ábyrgðarkenndar gagnvart áhrifum og eða siðleysi hugsana sinna sem kemur skýrast fram í 

villu hugsana og atferlis. Ef einstaklingur upplifir ágengar hugsanir um skaða gagnvart öðrum 

þá telur hann að auknar líkur séu á að vinir hans og ættingjar verði fyrir skaða, slasist kannski 

eða deyji. Viðkomandi telur sig bera ábyrgð á því og það sé honum að kenna  ef svo fer. 

(Rachman, 1993; Rachman, 1998).  
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 Salkovskis, Shafran, Rachman og Freeston (1999) setja fram hugmyndir um fimm 

leiðir að þróun aukinnar ábyrgðarkenndar:  

1) Aukin ábyrgðarkennd sem barn: þessi leið vísar til barna sem bera mikla ábyrgð í æsku. 

Til dæmis hafa þau verið látin vinna húsverk og verkefni sem eru venjulega framkvæmd af 

fullorðnum. Að auki getur verið að þessi börn hafi fengið þau skilaboð að þau séu ábyrg fyrir 

að hindra  slys og óhöpp. Þessi börn eru þjálfuð  í að bera mikla ábyrgð snemma í æsku.  

2) Strangt og öfgakennt uppeldi: þessi leið vísar til öfgakenndrar, strangrar kennslu snemma á 

lífsleiðinni. Í skóla og eða í trúarlegum hefðum er börnum kennt að fylgja ströngum reglum 

og þau látin halda að brot á ákveðnum reflum feli í sér skömm, sektarkennd eða refsingu 

(annaðhvort í lifanda lífi eða eftir dauðann). Oft er kennt  í  trúarlegu uppeldi að guðlastandi 

eða siðlausar hugsanir jafngildi því að framkvæma gjörðina. Þetta getur verið undanfari 

þróunar á samblandi siðferðishugsunar og atferlis þar sem einstaklingar halda að þeir drýgi 

synd með því einu að hugsa um að framkvæma ákveðinn verknað.  

3) Ofverndandi og gagnrýnið uppeldi sem veldur því að barnið fer á mis við að takast á við 

ábyrgð: Þessi leið vísar til uppeldis þar sem heimilisaðstæður valda kvíða og áhyggjum. 

Foreldrar gætu gefið til kynna að það sé hætta á ferðum og efist um að barnið geti höndlað 

hættuna. Tilraunir til að vernda barnið fyrir skaða eða hættu geta komið fram í ofverndandi 

uppeldisaðferðum. Þessi uppeldisleið gæti aukið næmni barnsins gagnvart 

ábyrgðartilfinningu með því að takmarka reynslu þeirra af persónulegri ábyrgðarkennd. 

4) Tilfelli þar sem eitthvað var gert eða ekki gert en  olli alvarlegu óhappi: Þessi leið vísar til 

skjótrar þróunar á aukinni ábyrgðartilfinningu eftir þungbæran  atburð sem hafði áhrif á 

heilsu eða velferð viðkomandi eða annarra. Einstaklingurinn telur að hann hafi átt stóran þátt 

í því að valda skaðanum  eða að honum hafi mistekist að koma í veg fyrir hann.  
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5) Atvik þar sem svo virðist sem  aðgerð eða aðgerðarleysi hafi áhrif á röð óhappa: Þessari 

leið svipar til leiðar númer fjögur. Hins vegar er þessi leið þannig að atburðir eru 

tilviljunarkenndir.  Hugsum okkur að eitthvað slæmt komi fyrir og slæmi atburðinn eigi sér 

stað óháð því hvað viðkomandi var að hugsa. Dæmi: Sjúklingur fékk þá hugmynd að faðir 

hans  hefði dáið en komst svo að því stuttu seinna að faðir hans hafði í rauninni látist. 

Sjúklingurinn tók þessu svo að það væri til marks um að hugsanir hans sem  hefðu stuðlað að 

því að faðir hanns hefði látist. Í rannsókn Coles og Schofield (2008) kemur fram stuðningur 

við þessar fimm leiðir í þróun aukinnar ábyrgðartilfinningar.   

Fullkomnunarárátta og EART í áráttu- og þráhyggjuröskun 

Ekki alveg rétt upplifun (not just right experience) er óþægileg tilfinning sem kemur upp 

þegar einstaklingur finnur fyrir ósamræmi milli  viðmiða og raunveruleikans. Rasmussen og 

Eisen telja einstaklinga með áráttu- og þráhyggjuröskun búa yfir innri drifkrafti sem sé 

tengdur ósk um að hafa allt fullkomið, algjöra vissu, eða algjöra stjórn. Sjúklingar eru 

þjakaðir af „ekki alveg réttri tilfinningu“ (EART) þar til tilfinningunni um að hlutirnir séu 

eins og þeir eigi að vera er náð.  Fólk með áráttu- og þráhyggjuröskun finnur fyrir óþægilegri 

tilfinningu um að hlutirnir séu ekki alveg eins og þeir  eigi að vera. Það lýsir því að því finnist 

það knúið til að framkvæma athöfn þar til þessi óþægilega tilfinning er yfirstaðin.  Það heldur 

áfram sínum heilaspuna  þangað til það er farið að fá á tilfinninguna að hlutirnir séu „alveg 

réttir“. Rannsóknir á EART benda líka til að þær gegni mikilvægu hlutverki í fyrirbærafræði 

áráttu- og þráhyggju. Leckeman og félagar (1995) fundu að 73% sjúklinga með áráttu- og 

þráhyggjuröskun sögðu að þeim fyndist þeir þurfa að framkvæma áráttu hegðun þangað til 

hlutirnir voru orðnir alveg réttir. Sjúklingar sem sögðust hafa upplifað EART og fengið alveg 

rétta tilfinningu með því að framkvæma áráttuhegðun, voru þeir sem þjást mun meira af 

áráttu- þráhyggjuröskun en þeir sjúklingar sem sögðust ekki hafa upplifað EART tilfinningu. 

Sjúkingar sögðu oft frá því að þörfin til að fá alveg rétta tilfinningu væri þungamiðja áráttu 
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þeirra. Í rannsókn Miguel og félaga (2000) kom fram að 63% sjúklinga með áráttu- og 

þráhyggjuröskun lýstu EART áður eða meðan þeir voru að framkvæma áráttuhegðun. Þessar 

tilfinningar voru sérstaklega algengar hjá áráttu- og þráhyggjusjúklingum þar sem greiningin 

skaraðist við Touretteröskun.  

EART er tengt mismunandi afbrigðum áráttu- og þráhyggjuröskunar. Þeir þættir 

áráttu- og þráhyggjuröskunar sem höfðu sterkasta fylgni við EART voru athugun (checking), 

röðun (ordering) og að efi (doubting). Það sem meira er, mun meiri fylgni var milli EART og 

áráttu- og þráhyggjuröskunar en annarra sálmeina t.d. félagskvíða, áhyggna og þunglyndis. 

Vera má að EART standi fyrir sérstaka gerð fullkomnunaráráttu og að þessi árátta kunni að 

vera tilraun til að losna við kvíðann sem EART veldur (Mancini, Gangemi, Perdighe og 

Marini, 2008) 

 Fullkomnunarárátta vísar til óskar um að ná frammistöðu samkvæmt hæstu viðviðum 

sem viðkomandi setur sjálfur. Fullkomnunarsinnar eru einstaklingar sem trúa því að þeir geti 

og eigi að ná fullkominni frammistöðu og sjái allt sem er minna en fullkomin frammistaða 

sem ófullnægjandi og reyna að sjá vísbendingar sem segja til um hvort þeir hafi ekki náð 

takmarki sínu og eru þar af leiðandi líklegir til að vera óánægðir með frammistöðu sína.  Þeir 

setja stöðugt fram kröfur sem þeir geta ekki fullnægt. Fullkomnunarárátta hefur áhrif í þróun 

og viðhald sérstakra kvíðaraskana. Til dæmis hafa hugrænar kenningar um áráttu- og 

þráhyggju röskun bent til þess að fullkomnunar hugsunarháttur stuðli að ákveðinni gerð áráttu 

(til dæmis þegar einhver efast um að verkefni sé alveg rétt unnið) og áráttuhegðun (til dæmis 

að þvo sér um hendurnar þangað til að viðkomandi upplifir „alveg rétta tilfinningu“) (Antony, 

Purdon, Huta og Swinson, 1998). 
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Tilgátur 

Tilgátur rannsóknarinnar voru eftirfarandi: Í fyrsta lagi að fullkomnunarárátta hafi áhrif á 

áráttu og þráhyggjueinkenni. Í annan stað að aukin ábyrgðartilfinning hafi áhrif á áráttu og 

þráhyggjueinkenni. Ennfremur að athyglisbrestur með eða án ofvirkni hefði áhrif á áráttu og 

þráhyggjueinkenni. Í fjórða lagi að kvíði hafi áhrif áráttu og þráhyggjueinkenni. Í fimmta lagi 

að vitsmunabrestur (cognitive failure) hafi áhrif á áráttu og þráhyggjueinkenni. Í sjötta lagi að 

fylgni undirflokka áráttu og þráhyggju við ekki alveg rétta tilfinningu (EART), 

ofurábyrgðartilfinngu, vitsmunabrest, kvíða/þunglyndi og athyglisbrest með/án ofvirkni sé 

mismunandi.  

Aðferð 

Þátttakendur: Hentugleikaúrtak 207 sálfræðinema á fyrsta ári í Háskóla Íslands á 

aldrinum 20 til 30 ára. Konur voru 159 (76,8%) og karlar 48 (23,2%).  

Mælitæki: Þau mælitæki sem voru notuð við rannsóknina voru:  

Sjálfslýsingarmælitæki fyrir áráttu og þráhyggjuröskun (OCI-R) (Obsession-Compulsion 

Inventory – Revised) sem er 18 atriða listi með sex undirflokkum: (1) þvottur (washing), (2) 

athugun (checking/doubting), (3) þráhyggja (obsessing), (4) hlutleysing (mental neutralizing), 

(5) röðun (ordering), (6) söfnun (hoarding). Svarmöguleikarnir voru: Alls ekki, lítið, þó 

nokkuð, mikið, mjög mikið (Foa og fleiri, 2002).   

Sjálfslýsingarmælitæki HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) sem er 14 atriða listi 

þar sem 7 atriði mæla kvíða og 7 atriði mæla þunglyndi. Hverju atriði er gefið stig frá 0-3. 

Svarmöguleikarnir voru mismunandi milli spurninga (Zigmond og Snaith, 1983).  

Sjálfslýsingarmælitæki fyrir vitsmunabrest (CFQ) (Cognitive Failure Questionnaire)  sem er 

25 atriða listi sem mælir minni háttar mistök og yfirsjónir síðustu 6 mánuði. 
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Svarmöguleikarnir voru: Mjög oft, nokkuð oft, stundum, mjög sjaldan og aldrei (Broadbent 

og fleiri, 1982).  

Sjálfslýsingarmælitæki fyrir ekki alveg rétta tilfinningu (EART) (NJRE-questionnaire) sem 

er 18 atriða þrískiptur listi. Fyrstu 10 spurningarnar mæla hvort tilfinningin sé til staðar. 

Svarmöguleikarnir voru já eða nei. Ellefta spurningin er eiginleg spurning sem gengur  frekar 

út í tilfinninguna og áttu þá þátttakendur að skrifa niður að skrifa hvaða EART tilfinningu 

þeir hefðu síðast síðast upplifað. Síðustu 7 spurningarnar eru á 7 stiga likert skala og mæla 

hversu oft fundið var fyrir EART, hversu sterk hún hafi verið, hversu mikilli vanlíðan hún 

hafi valdið, hversu mikilli vanlíðan tilfinningin hafi valdið, hvort viðkomandi hafi átt auðvelt 

með að losa sig við tilfinninguna, hve mikil hvöt var til að gera eitthvað í þessari EART og að 

hve miklu leyti viðkomandi þótti það vera á hans ábyrgð að gera eitthvað í þessari EART 

(Coles og fleiri, 2003).  

Sjálfslýsingarmælitæki fyrir athyglisbrest með/án ofvirkni (ADHD) (ADHD- questionnaire) 

sem er byggt á 18 atriðum úr DSM-IV hegðunarviðmiðum fyrir athyglisbrest með/án 

ofvirkni. Níu atriði vísa til ofvirkni/hvatvísi og hin 9 til athyglisbrests. Svarmöguleikarnir 

voru: Aldrei eða sjaldan, stundum, oft, mjög oft (Magnússon og fleiri, 2006). 

 Sjálfslýsingarmælitæki fyrir ofurábyrgðarkennd (RAS) (Responsibility Attitude Scale) sem er 

26 atriða listi sem mælir viðhorf til ábyrgðartilfinningar. Svarmöguleikarnir voru: Algjörlega 

sammála, mjög sammála, frekar sammála, hlutlaus, frekar ósammála, mjög ósammála og 

algjörlega sammála (Salkovskis og fleiri, 2000).  

Framkvæmd 

Sjálfsmælingarkvarðarnir fyrir áráttu og þráhyggjuröskun OCI-R, aukna ábyrgðartilfinningu 

RAS, athyglisbrest með/án ofvirkni ADHD, ekki alveg rétta tilfinningu EART, þunglyndi og 

kvíða HADS og vitsmunabrest CFQ voru lagðir fyrir nemendur í Háskóla Íslands að fengnu 
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leyfi kennara. Þátttakendur fengu þær upplýsingar að um væri að ræða lokaverkefni í 

grunnnámi sálfræði og að verið væri að prófa kenningar um áráttu- og þráhyggju. 

Þátttakendur voru beðnir um að tilgreina aldur og kyn. Fyrirlögn listanna fór fram dagana 10-

26. september 2008 og tók um 15-20 mínútur fyrir hvern hóp.  

Úrvinnsla gagna 

Unnið var úr gögnum OCI-R, RAS, CFQ, ADHD, HADS og EART í tölfræðiforritinu SPSS 

fyrir Windows. HADS listanum var skipt í tvennt, kvíða og þunglyndi þannig að oddatölur 

stóðu fyrir kvíða og sléttar tölur fyrir þunglyndi. Búin var til breyta sem samanstóð af 

oddatöluspurningum HADS listans og stóð hún fyrir kvíðakvarða HADS. Búin var til breyta 

sem samanstóð af hinum spurningum HADS listans og stóð hún fyrir þunglyndiskvarða 

HADS. ADHD listanum var skipt í tvennt og lagðar voru saman spurningar sem stóðu á 

sléttri tölu og stóðu þær fyrir hvatvísiþátt ADHD. Oddatöluspurningar listans voru einnig 

lagðar saman og búin til breyta úr þeim sem stóð fyrir athyglisbrestsþátt ADHD listans. 

Lagðar voru saman spurningar OCI-R listans og búin til ný breyta sem sýndi heildarskor 

listans. Skor voru reiknuð fyrir undirkvarða OCI-R listans og búnar voru til sex nýjar breytur 

sem stóðu fyrir undirflokka áráttu- og þráhyggju: þvottur, athugun, þráhyggja, hlutleysa, 

röðun og söfnun. Reiknað var heildarskor fyrir fyrri hluta EART sjálfsmatslistans.  
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Niðurstöður 

Reiknað var meðaltal og staðalfrávik sem og alfastuðull fyrir: kvíða og þunglyndi í Hads 

listanum, athyglisbrest og hvatvísi í ADHD listanum, OCI listann, RAS listann, CFQ-listann 

og EART listann. Sjá töflu 1.  

Tafla 1   Meðalprófskor karla og kvenna, staðalfrávik og innri áreiðanleiki (α) fyrir: HADS 
kvíða, HADS þunglyndiskvarðann, athyglisbrest og hvatvísikvarða í ADHD-listanum, 
OCI, RAS, CFQ og EART.  

M=meðaltal, SF=staðalfrávik, N=fjöldi 

 

 Marktækur munur reyndist á meðalskori karla og kvenna í kvíðaþætti HADS [t(205) 

= 0,039, p<0,05]. Ekki reyndist vera marktækur munur á meðalskori karla og kvenna í 

þunglyndisþætti HADS [t(205) = 0,66, p>0,05]. Ekki reyndist vera marktækur munur á 

 Karlar   Konur   Heild    

 M SF N M SF N M SF N  Alfa 

H-kvíði 4,85 3,7 48 6,1 9,43 159 5,82 3,71 207 0,82 

H-þung 3,11 3,02 48 2,91 2,75 159 2,95 2,81 207 0,84 

Adathy 6,08 3,96 48 5,49 3,96 159 5,63 3,96 207 0,82 

Adhvat 4,03 2,95 48 4,28 3,64 159 4,22 3,49 207 0,84 

OCI 12,02 9,8 48 13,37 10,15 159 13,06 10,07 207 0,75 

RAS 94,08 18,51 48 94,72 15,52 159 94,57 16,21 207 0,74 

CFQ 39,57 11,07 48 43,23 12,26 159 42,38 12,07 207 0,74 

EART 12,11 2,20 48 12,54 2,18 159 12,44 2,19 207 0,73 



22 

meðalskori karla og kvenna í þætti athyglisbrests í ADHD listanum [t(205) = 0,364, p>0,05]. 

Ekki reyndist vera marktækur munur á meðalskori karla og kvenna í þætti hvatvísi í ADHD 

listanum [t(205) = 0,66, p>0,05]. Ekki reyndist vera marktækur munur á meðalskori karla og 

kvenna á OCI-R kvarðanum [t(205) = 0,42, p>0,05]. Ekki reyndist vera marktækur munur á 

meðalskori karla og kvenna á RAS kvarðanum [t(205) = 0,811, p>0,05]. Ekki reyndist vera 

marktækur munur á meðalskori karla og kvenna í CFQ kvarðanum [t(205) = 0,07, p>0,05]. 

Ekki reyndist vera marktækur munur á meðalskori karla og kvenna í EART kvarðanum 

[t(205) = 0,240, p>0,05]. 

Reiknuð var fylgni á milli OCI-R áráttu og þráhyggjukvarða, ADHD- 

athyglisbrestskvarða, Kvíða- og þunglyndiskvarða, RAS- ábyrgðarkenndarkvarða, CFQ- 

vitsmunabrestskvarða og EART-kvarða (ekki alveg rétt tilfinning). Sjá töflu 2.  

Tafla 2  Fylgni milli allra meginbreyta OCI-R, ADHD, HADS, RAS, CFQ OG EART. 

 OCI-R RAS CFQ EART ADhvat ADathy HADSþ HADSkv

OCI-R  0,40* O,39* 0,56* 0,36* 0,36* 0,38* 0,60* 

RAS   0,27* 0,31* 0,16* 0,22* 0,33* 0,37* 

CFQ    0,36* 0,47* 0,62* 0,43* 0,46* 

EART     0,22* 0,27* 0,26* 0,48* 

ADhvat      0,61* 0,29* 0,47* 

Adathy       0,48* 0,48* 

HADSþ        0,59* 

HADSkv         
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Fylgni áráttu og þráhyggju (OCI-R) var hæst við kvíða (r = 0,60 eða 36% skýrð dreifni), og (r 

= 0,57 eða 32% skýrð dreifni) við ekki alveg rétta tilfinningu (EART). Fylgnin var marktæk 

fyrir (p<0,05) fyrir allar breyturnar.  

Til þess að kanna sértæk tengsl á milli áráttu og þráhyggju og fullkomnunarkenndar 

var reiknuð hlutfylgni á milli OCI-R og EART þar sem stjórnað var fyrir þunglyndi og/eða 

kvíða. Þegar fylgnin var reiknuð milli OCI-R kvarðans og EART og stjórnað fyrir kvíða var 

hlutfylgnin (r = 0,39 (p<0,01)). Þegar stjórnað var fyrir þunglyndi var fylgnin milli OCI-R 

kvarðans og EART r = 0,52 (p<0,01). Þegar stjórnað var fyrir bæði kvíða og þunglyndi var 

fylgnin milli OCI-R kvarðans og EART r = 0,39 (p<0,01). Frekari útreikningar voru gerðir til 

að kanna sértæk tengsl áráttu og þráhyggju við hvatvísi og athyglisbrest (Adath og Adhvat), 

ofurábyrgð (RAS) og vitsmunabrest (CFQ). Hlutfylgni á milli skora á OCI-R og þessara 

breyta þar sem stjórnað er fyrir bæði kvíða og þunglyndi má sjá í töflu 3.  

Tafla 3   Hlutfylgni á milli OCI-R, adath, adhvat, RAS, CFQ og EART þegar búið er að stjórna 
fyrir kvíða og þunglyndi 

 OCI-R EART RAS CFQ Adath Adhvat 

OCI-R  O,39* 0,25* 0,15* 0,10 0,11 

EART   0,18* 0,19* 0,07 0,00 

RAS    0,08 0,01 -0,02 

CFQ     0,48* 0,33* 

Adath      0,51* 

Adhvat       

*p<0,05 

Hlutfylgni OCI-R var marktæk við allar breytur nema við athyglisbrest og hvatvísi.  
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Til þess að kanna hvort mismunur væri á milli mismunandi afbrigða áráttu og 

þráhyggju hvað varðar tengsl við kvíða, þunglyndi, athyglisbrest með ofvirkni, 

ofurábyrgðarkennd og fullkomnunarkennd var reiknuð fylgni á milli undirkvarða OCI-R og 

mælinga á þessum hugsmíðum (sjá töflu 4).  

Tafla 4  Fylgni undirkvarða OCI-R við heildarkvarða 

 OCI-R 

OBS 

OCI-R 

HOA 

OCI-R 

ORD 

OCI-R 

CHECK 

OCI-R 

WASH 

OCI-R 

NEUT 

EART 0,40 0,26 O,42 0,42 0,50 0,32 

CFQ 0,42 0,35 0,18 0,24 0,20 0,23 

RAS 0,30 0,20 0,29 0,34 0,33 0,23 

Adhvat 0,33 0,28 0,29 0,22 0,18 0,16 

Adathy 0,45 0,28 0,21 0,20 0,14 0,19 

HADSÞ 0,48 0,17 0,21 0,27 0,17 0,28 

HADSkv 0,65 0,31 0,40 0,36 0,36 0,39 

 

Fylgnin var marktæk fyrir allar breyturnar (p < 0,05). Breytileiki í fylgni undirkvarða OCI-R 

við aðrar breytur er nokkur en þó ekki mikill. Í fimm tilvikum er fylgni OCI-OBS eða 

þráhyggju hæst við aðrar breytur og í fjórum tilvikum er fylgni OCI-R HOA eða 

söfnunaráráttu lægst. 

 Til þess að kanna enn frekar sértæk tengsl spábreyta við áráttu og þráhyggju var gerð 

fjölþrepa aðhvarfsgreining. Kyn var sett fyrst inn í líkanið, þá kvíði og þunglyndi og loks 

RAS, EART, CFQ, Adath og Adhvat (sjá töflu 5). 
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Tafla 5    Fjölþrepa aðfallsgreining. Háð breyta árátta og þráhyggja. Spábreytur: kyn, kvíði 
(HADSkvíði) , þunglyndi (HADSþunglyndi), ofurábyrgð (RAS), fullkomnunarkennd 
(EART), athyglisbrestur (ADath.), hvatvísi/ofvirkni (ADhvat). Kyn sett inn á stigi 1, 
kvíði og þunglyndi á stigi 2 og allar aðrar breytur á stigi 3.  

 Beta P 

Stig 3   

Kyn 0,03 Em 

HADSkvíði 0,32 p<0,001 

HADSþungl. 0,12 Em 

RAS 0,16 p<0,01 

EART 0,32 p<0,001 

CFQ 0,04 Em 

ADath. 0,00 Em 

ADhvat. 0,09 Em 

R2 stig 1 = 0,003, R2 viðbót á stigi 2 = 0,36, (p<0,001), R2 viðbót á stigi 3 = 0,13, (p<0,001). 

 

Í ljós kom að þegar allar breytur voru komnar inn í líkanið var það einungis kvíði, 

ofurábyrgðarkennd og fullkomnunarárátta sem spáðu fyrir um áráttu og þráhyggjueinkenni að 

tilliti teknu til annarra breyta. 
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Umræða 

Það hafa lengi staðið deilur um það hvort líta beri á áráttu og þráhyggju sem kvíðavandamál 

og/eða skylda t.d. hvatvísi eða jafnvel hugrofsröskunum og hins vegar hvort árátta og 

þráhyggja sé fjölbreytileg (heterogen) fremur en einsleit (homogen) röskun. Sumir hafa t.d. 

talið að söfnunarárátta sé af allt öðru tagi en önnur árátta og þráhyggja. Þá hafa aðrir talið að 

ófullkomnunarkennd (incompleteness) afmarki sérstakt afbrigði áráttu og þráhyggju þar sem 

kvíði komi lítt við sögu. Í þessari rannsókn var leitað svara við því í fyrsta lagi hvort ýmsar 

hugsmíðar sem fyrri rannsóknir hafa bent til að tengist áráttu og þráhyggju geri það og það 

óháð hver annarri. Í öðru lagi var kannað hvort sjá mætti breytileika í því hvernig hugsmíðar 

á borð við kvíða, þunglyndi, ofurábyrgðarkennd, fullkomnunarkennd og hvatvísi tengist 

mismunandi afbrigðum áráttu og þráhyggju eins og þau koma fram á undirkvörðum OCI-R 

áráttu og þráhyggjuprófsins. Því var þannig spáð að fullkomnunarárátta eða það sem er „ekki 

alveg rétt tilfinning“ (EART), aukin ábyrgðartilfinning, athyglisbrestur með/án ofvirkni, kvíði 

og vitsmunabrestur (cognitive failure) hefði áhrif á áráttu og þráhyggjueinkenni. Því var 

einnig spáð  að fylgni undirkvarða áráttu og þráhyggju við ekki alveg rétta tilfinningu 

(EART), ofurábyrgðartilfinngu, vitsmunabrest, kvíða/þunglyndi og athyglisbrest með/án 

ofvirkni sé mismunandi. Í ljós kom nokkur stuðningur við þessar tilgátur allar. Áráttu og 

þráhyggjueinkenni eins og þau eru mæld með OCI-R prófinu sýndu fylgni við allar 

ofangreindar breytur. Fylgnin var hæst við kvíða og svo við EART.  

Til þess að kanna hvort tengsl áráttu- og þráhyggju við aukna ábyrgðarkennd, ekki 

alveg rétta tilfinningu, athyglisbrest með/án ofvirkni og vitsmunabrest væru óháð þunglyndi 

og kvíða var reiknuð hlutfylgni áráttu og þráhyggju og þessara breyta þar sem stjórnað var 

fyrir þunglyndi og kvíða. Fylgnin var ekki marktæk fyrir: OCI-R og athyglisbrest, OCI-R og 
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hvatvísi, en marktæk fyrir OCI-R og RAS, CFQ og EART. Áráttu og þráhyggjueinkenni 

tengjast því ofurábyrgð, fullkomnunarkennd og vitsmunabresti óháð þunglyndi og kvíða. 

Til þess að kanna betur breytileika í tengslum afbrigða áráttu og þráhyggju einkenna 

við aðrar breytur var reiknuð fylgni þessara breyta við undirkvarða OCI-R. Fylgnin var 

marktæk fyrir allar breyturnar og hæst fyrir OCI-OBS eða þráhyggju og kvíða eða (r = 0,65) .  

Niðurstöðurnar styðja um margt það sem haldið hefur verið fram um áráttu og 

þráhyggjueinkenni. Kvíði hafði sterkustu fylgnina við áráttu og þráhyggjueinkenni sem er 

mjög eðlilegt þar sem áráttu- og þráhyggjuröskun er flokkað sem kvíðaröskun. Sértæk tengsl 

komu fram þegar stjórnað var fyrir kvíða, til að mynda hlutur ekki réttrar tilfinningar í áráttu- 

og þráhyggju og hlutur ábyrgðartilfinningar. Fremur lítill munur kom hins vegar fram í 

tengslum breyta við mismunandi afbrigði áráttu og þráhyggjueinkenna í þessari rannsókn. 

Ljóst er að ekki er hægt að alhæfa út frá þessum niðurstöðum um áráttu og þráhyggjuröskun 

þar sem þetta er rannsókn á einkennum áráttu og þráhyggjuröskunar hjá stúdentum og óvíst er 

um samsvörun þeirra við áráttu og þráhyggjuröskun. 
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