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Allt í einu varð allt svo hljótt í kringum okkur 

og orðin sem héngu í loftinu 

féllu til jarðar.  

 

Og á þessu andartaki 

sá ég sársaukann bak augna þinna 

og mín fylltust tárum. 

 

Í þögninni heyrði ég 

hvernig hjartað þitt hrópaði á hjálp. 

Óróleikinn í huga þínum varð áþreifanlegur. 

Byrðarnar þyngri en svo að þú gætir borið þær. 

 

Ég tók þig í faðm minn og sagðist skyldi bera þær með þér 

og á þessu andartaki leyfðirðu mér það. 

 

Þar til hávaði hversdagsins 

drekkti þögninni 

og huldi þig sýnum á ný. 

 

Þögnin kom ekki aftur, 

ekki fyrr enn alltof seint 

og þá var hún endanleg,  

elsku vinkona mín. 

  

Helga Kolbeinsdóttir, 2011 
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Ágrip 
Ritgerð þessi fjallar um þann vanda sem sjálfsvíg skapa í nútímaþjóðfélagi. Í henni er í 

grófum dráttum farið yfir þróun viðhorfa til sjálfsvíga frá tímum forn Grikkja til dagsins 

í dag og greint frá því hvernig þessi viðhorf kunna að hafa neikvæð áhrif á syrgjendur 

vegna sjálfsvíga enn þann dag í dag. Gert er grein fyrir eðli sorgar í kjölfar sjálfsvígs og 

hvers vegna hún er talin sú erfiðasta tegund sorgar sem maðurinn stendur frammi fyrir. Í 

ritgerðinni er fjallað um hvernig prestar og annað fagfólk getur mætt fólki sem glímir 

við sorg af þessu tagi og að lokum hvernig opin og vönduð umræða getur gagnast bæði 

syrgjendum og samfélaginu í heild.  

 

Abstract 
The following thesis is about the problem that suicides create in modern society. It 

rougly reviews the development of how suicides have been viewed from ancient Greek 

until today and how that has had negative consequences for those bereaved by suicide to 

this day. The nature of the grief that follows suicide is explained and why it is thought 

to be the most difficult kind of grief that man has to cope with. The thesis will also 

discuss how priests and other professionals can help people beraved by suicide and 

finally how an open dialogue about this issue can be beneficial for those bereaved and 

society as a whole.  
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Hluti I 

1.2 Inngangur 

Sjálfsvígshættan er ógn sem steðjar að hinum vestræna heimi í dag. Undanfarin ár hefur 

tíðni sjálfsvíga farið stigvaxandi hérlendis og þá einkum meðal ungs fólks. Brýn þörf er 

á opinni og vandaðri umræðu um þennan dulda samfélagsvanda sem ógnar ekki 

einungis lífi fólks heldur einnig andlegri heilsu og velferð þeirra sem eftir standa og 

þurfa að glíma við einn þann erfiðasta missi sem maðurinn getur staðið frammi fyrir. Í 

þessari ritgerð mun ég leitast við að svara því hvernig viðhorf til sjálfsvíga hafa þróast í 

hinum vestræna heimi og hvernig þau hafa áhrif á sorgarferli í kjölfar sjálfsvígs.  Ég 

mun einnig útskýra hvers vegna sorg í kjölfar sjálfsvígs er ein sú erfiðasta sem 

fyrirfinnst og hvernig hægt er að koma til móts við syrgjendur í þessum aðstæðum. 

Í fyrsta hluta ritgerðarinnar mun ég fjalla lítillega um tölfræði sjálfsvíga 

hérlendis og erlendis undanfarna áratugi til að setja vandann í stærra samhengi og gera 

grein fyrir hversu umfangsmikill hann er og þá um leið hversu stóran hóp fólks hann 

hefur áhrif á. Því næst útskýri ég hvað átt er við með hugtakinu sjálfsvíg, svo lesandi 

geti gert sér betur grein fyrir hvað átt er við með því áður en lengra er haldið. Í öðrum 

hluta ritgerðarinnar mun ég fara gróflega yfir viðhorf til sjálfsvíga frá tímum forn 

Grikkja til dagsins í dag í hinum vestræna heimi og skoða í því samhengi löggjöf um 

sjálfsvíg á Íslandi, í þeim tilgangi að skoða þróun þeirra viðhorfa allt til dagsins í dag, 

svo betur megi glöggva sig á hvernig þau viðhorf hafa mótað nútímaviðhorf gagnvart 

sjálfsvígum. Í þriðja og síðasta hluta ritgerðarinnar mun ég fjalla um orsakir sjálfsvíga 

og tengsl þeirra við geðsjúkdóma, bæði til að gera grein fyrir áhættuþáttum og varpa 

ljósi á þá fjölmörgu áhrifaþætti sem leynast bakvið hvert sjálfsvíg. Þar á eftir mun ég 

fjalla um sorg og sorgarviðbrögð, bæði almennt og það sem sérstaklega tengist sorg eftir 

sjálfsvíg til að varpa ljósi á hið erfiða verkefni sem bíður syrgjandans  og mikilvægi 

þess að hann/hún mæti skilningi. Þá mun ég fjalla um leið syrgjenda úr greipum erfiðrar 

sorgar aftur til lífs og hlutverk presta sem stuðningsaðila á þeirri leið og hvað sálgætir 

ber að hafa í huga þegar sálgæsla er veitt einstaklingum í sjálfsvígshættu og 

aðstandendum í kjölfar sjálfsvígs. Að lokum mun ég fjalla um mikilvægi opinnar og 

vandaðrar umræðu um sjálfsvíg, þá sérstaklega í fjölmiðlum. 
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1.3 Tölfræði sjálfsvíga 
Samkvæmt könnun á tíðni og orsökum sjálfsvíga hérlendis frá árinu 1996,  hefur orðið 

stigvaxandi fjölgun á sjálfsvígum hjá ungum karlmönnum á aldrinum 15-24 ára. Gögn 

frá Hagstofu sýna að á árunum 1990-1991 urðu 37 sjálfsvíg hjá körlum í þessum 

aldurshópi og á sama tíma þrjú hjá konum á sama aldri. Könnunin leiddi því í ljós 

gríðarlegan kynjamun þegar kemur að tíðni sjálfsvíga hérlendis, en hann er töluvert 

meiri á þessu tímabili en annarsstaðar á Norðurlöndunum. Þessa fjölgun á tíðni 

sjálfsvíga má einnig sjá annarsstaðar á Vesturlöndunum á sama tímabili. Sláandi er 

einnig að sjálfsvíg er önnur algengasta dánarorsök ungra karlmanna hérlendis á þessu 

tímabili, en skráð dauðsföll vegna sjálfsvíga eru á heildina fjórðungi fleiri en dauðsföll 

af völdum umferðarslysa.  Það má sjá á gögnum Hagstofu að á árunum 1980-1990 eru 

skráð 324 sjálfsvíg en á sama tíma létust 247 vegna umferðarslysa. Könnunin leiddi í 

ljós sama vanda hér og erlendis að skráningu á tíðni sjálfsvígstilrauna er þó nokkuð 

ábótavant hérlendis. Þá kom einnig í ljós að nokkur skortur væri á að þeir sem hafa gert 

sjálfsvígstilraunir og koma til meðferðar á sjúkrastofnunum fái viðeigandi meðferð eða 

eftirfylgni eftir útskrift, en fyrst og fremst er vísað á geðlæknismeðferð. Sjálfsvíg er 

algengast meðal ungs fólks, en ungt fólk virðist frekar velta fyrir sér sjálfsvígi en eldra 

fólk samkvæmt könnun sem Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála gerði árið 

1992 í 9. og 10. bekk grunnskóla.1 

Árið 2002 gaf landlæknisembættið út rit með samantekt um sjálfsvíg og 

sjálfsvígstilraunir íslenskra ungmenna árin  1992-2000. Í ritinu er greint frá alþjóðlegum 

samanburði á sjálfsvígstíðni meðal 15-24 ára ungmenna á árunum 1951-2000. Ein 

megin niðurstaða rannsóknarinnar, sem framkvæmd var af fyrirtækinu Rannsókn og 

greining ehf. var sú að félagsleg einangrun, vímuefnaneysla og sjálfsvígsatferli annarra, 

sem nærri viðkomandi standa, eru allt sjálfstæðir áhættuþættir sem auka líkur á 

sjálfsvígstilraunum framhaldsskólanema. Á Vesturlöndum er um fjórðungur 

sjálfsvegenda stúlkur, en sjálfsvígstíðni pilta heldur áfram að aukast á meðan stúlkna 

stendur í stað. Samkvæmt upplýsingum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) 

var sjálfsvígstíðni meðal 15-24 ára íslenskra ungmenna á tímabilinu 1951-1995 að 

meðaltali tæp 19 pr. 100.000 pilta hvert ár, en tæp tvö pr. 100.000 stúlkna á sama aldri. 

                                                        
1 Nefnd um könnun á tíðni og orsökum sjálfsvíga á Íslandi, Könnun á tíðni og 
örsökum sjálfsvíga á Íslandi og tillögur til úrbóta, Reykjavík, Háskólaútgáfan, 1996, 
s. 7-9. 
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Meðaltíðni sjálfsvíga íslenskra pilta á þessu tímabili er því nokkru hærri en meðal 

jafnaldra þeirra í öðrum Vestrænum ríkjum, en um leið nokkru lægri en meðal íslenskra 

stúlkna í samanburði við erlendar jafnöldrur þeirra. Tíðni sjálfsvíga hérlendis er nokkuð 

breytileg milli ára, enda um fámennt samfélag að ræða þar sem sjálfsvígsbylgjur eiga 

auðveldara með að ná sér á strik, en hæst var tíðnin árið 1991, og það ár var hún um 61 

pr. 100.000 á pilta í aldursflokkinum 15-24 ára. Sjálfsvígstilraunir er erfiðara að mæla, 

en þær eru töluvert algengari meðal kvenna en karla, en þegar til lengri tíma er litið er 

talið að um 10-14% þeirra sem hafa gert misheppnaða tilraun til sjálfsvígs, falli að 

lokum fyrir eigin hendi.2 

Á vef landlæknisembættisins má sjá að árið 2005 urðu alls 33 sjálfsvíg á Íslandi 

samkvæmt skráningu Hagstofunnar. Þar af voru 24 karlar og 9 konur, skipting milli 

kynja er því áfram svipuð og hún hefur verið. Tveir einstaklingar voru undir tvítugu, en 

alls sex þeirra voru á aldrinum 16-30 ára, allt karlmenn. Konurnar sem fyrirfóru sér 

voru flestar á aldrinum 41-60 ára, eða samtals sjö. Átján karlmenn á aldrinum 31-60 ára 

frömdu sjálfsvíg. Ef borið er saman við síðastliðin fimm ár kemur í ljós að í yngsta 

aldurshópnum hefur orðið fækkun ár frá ár frá árinu 2000.3 Árið 2010 voru 36 sjálfsvíg 

hérlendis, 7 konur og 29 karlar féllu fyrir eigin hendi, sem er svipaður fjöldi og áður.4 

 

1.4 Sjálfsvíg um víða veröld 

Samkvæmt tölum fra Alþjóðaheilbriðgðismálastofnuninni (WHO) deyja árlega ein 

milljón manna af völdum sjálfsvíga. Á síðustu 45 árum hefur sjálfsvígstíðni aukist um 

60% á heimsvísu. Sjálfsvíg er meðal þriggja algengustu orsaka dauðsfalla hjá fólki á 

aldrinum 15-44 ára í sumum löndum og önnur algengasta orsökin meðal 10-24 ára. Þá 

eru ótaldar sjálfsvígstilraunir sem eru allt að 20 sinnum algengari enn sjálfsvíg. Áður 

voru sjálfsvíg algengust meðal elstu kynslóðarinnar, en með tímanum hefur átt sér stað 

stöðug aukning í yngri aldursflokknum. Í Noregi eru um 13.5 af hverjum 100.000 

dauðsföllum sjálfsvíg. Það er algengt að um tvisvar til þrisvar sinnum fleiri karlmenn 

                                                        
2 Þóroddur Bjarnason, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir. 
Sjálfsvíg og sjálfsvígs tilraunir meðal íslenskra ungmenna, Reykjavík, 
Landlæknisembættið 2002, s. 10-12. 
3 Salbjörg Bjarnadóttir, ,,Sjálfsvíg á Íslandi árið 2005“,Hagstofan, 2005, október. 

4 Hagstofa Íslands, ,,Dánarorsakir 2009“, 2010, september. 
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enn konur falli fyrir eigin hendi.5 Samkvæmt áætlunum 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar munu 1.53 milljónir manna falla fyrir eigin hendi 

fyrir árið 2020 og 10 til 20 sinnum fleiri munu gera tilraunir til sjálfsvígs um allan heim. 

Að meðaltali fremur einver sjálfsvíg einhvers staðar í heiminum á 20 sekúndna fresti,  

og einhver einhvers staðar gerir tilraun til sjálfsvígs á eins til tveggja sekúndna fresti. 

Hæsta sjálfsvígstíðnin er í Evrópu og þá sérstaklega í Austur Evrópu.6 Það er því óhætt 

að segja að um alvarlegt heilbrigðisvandamál sé að ræða, bæði hérlendis og á 

heimsvísu.  

 

1.5 Hverjir eru syrgjendur? 

Árlega verða milljónir manna víðsvegar um heim fyrir beinum áhrifum sjálfsvígs 

ástvinar. Áður var haldið að þeir sem yrðu fyrir sterkustu áhrifum sjálfsvíga væru 

nánasta fjölskylda. Þó að þetta sé almennt reglan í dag líka, þá er raunveruleikinn sá að 

mun fleiri einstaklingar verða fyrir sterkum áhrifum vegna sjálfsvíga. Þessir 

einstaklingar geta verið allt frá systkinum hins látna í að vera vinir, vinnufélagar, eða 

allir þeir sem upplifðu að eiga persónuleg tengsl við hinn látna. Það er erfitt að ákvarða 

nákvæmlega hversu margir einstaklingar þetta eru, en ef við gefum okkur að lágmark 10 

manns séu persónulega tengdir sjálfsvegandanum, höfum við á heimsvísu 10 milljónir 

syrgjenda sjálfsvíga á ári hverju. Þá eru ekki meðtaldir þeir sem áður hafa misst 

einhvern af völdum sjálfsvígs. Því má áætla að síðustu 10 árin, séu um 100 milljónir 

manna sem upplifað hafa að einhver náinn þeim hafi svipt sig lífi. Syrgjendur koma úr 

öllum aldurshópum og samfélagsstigum. Sjálfsvíg er því ekki eitthvað sem einungis 

varðar þá sem stóðu sjálfsvegandanum næst, heldur er í raun eitthvað sem hefur áhrif á 

líf margra.7 Umhverfis hvern einstakling er stór hópur fólks, vinir, skóla-/vinnufélagar, 

kennarar og svo þeir sem koma að hinum látna. Fræðimenn tala um að hvert sjálfsvíg 

hafi mikil áhrif á 10-50 manns sem þýðir um 340-1700 manns á ári hérlendis. Það er því 

ekki ólíklegt að margir í okkar nánasta umhverfi, ef ekki flestir hafi á einhvern hátt 

                                                        
5 Dyregrov, Plyhn og Dieserud, After the Suicide; Helping the Bereaved to Find a 
Path from Grief to Recovery,  London, Jessica Kingsley Publishers, 2012, s. 21. 
6 Danuta Wasserman Suicide; an Unnecessary Death, London, The Livery House, 
2001, s. 5-6. 
7 Dyregrov o.fl., After the Suicide, s.24 
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verið snertir af sjálfsvígsvandanum.8 Það er því nauðsynlegt að halda umræðu um þetta 

málefni gangandi og samfélög þurfa að leggja sitt af mörkum til að vinna gegn þessum 

vanda, bæði þeirri ógn sem hann myndar fyrir unga fólkið í landinu sérstaklega en 

einnig má áætla miðað við fyrrgreindar tölur að hér á Íslandi séu hundruðir, jafnvel 

þúsundir syrgjenda vegna sjálfsvíga.  

  

1.6 Hvað er sjálfsvíg? 

Maðurinn er eina lífveran sem getur meðvitað svipt sig lífi.9 Sú skilgreining á 

fyrirbærinu ,,sjálfsvíg“ sem notað er til grundvallar bókinni Selvmord, veien videre, var 

sett fram af Ameríska sálfræðingnum E. Shneidman og gengur út á það að sjálfsvíg sé 

meðvitaður verknaður sem sprettur af sjálfseyðingarhvöt, sem best megi skilja í ljósi 

djúprar vanlíðunar þurfandi einstaklings, sem metur aðstæður sínar sem svo að sjálfsvíg 

sé besta lausnin úr þeim vanda sem hann/hún stendur frammi fyrir. Sjálfsvígið er því 

sjálfvaldur verknaður sem leiðir til dauða. Orsakir sjálfsvíga eru þó flóknar og tengjast 

mörgum þáttum, svo sem viðkvæmni einstaklingsins, og sjálfsvígið verður ávallt að 

skoða i samhengi við menninguna sem sjálfsvegandinn lifði í. Shneidman ítrekar að 

vanalega sé um flókin tengsl innri og ytri orsaka að ræða, fremur en einn ákveðinn þátt 

sem liggur að baki sjálfsvíginu. Þannig má skilja sjálfsvíg sem leið útúr krísunni sem 

einstaklingurinn er í og virðist honum óleysanleg.10 Guðrún Eggertsdóttir segir í bók 

sinni Sjálfsvíg...!Hvað svo? að sjálfsvígsferli einkennist af hugsunum einstaklings um 

að lífið sé ekki þess virði að lifa því, þrá eftir að deyja, áætlanir um að binda endi á lífið, 

tilraunir til þess og að síðustu sjálfsvíg. 11 Hverjar svo sem orsakirnar eru sem liggja að 

baki sjálfsvíga, þá er lokaniðurstaðan alltaf sú sama, einstaklingurinn upplifir mikla 

vanlíðan og velur sjálfur að framkvæma verknað sem bindur endi á líf hans/hennar.  

Áður en lengra er haldið, getur verið gott að fjalla lítillega um hvaða orð er 

gagnlegt að nota þegar fjallað er um að fólk svipti sig lífi. Algeng hugtök eru bæði 

sjálfsvíg og sjálfsmorð. Líkt og Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson bendir á er mikilvægt í 

þessu samhengi að átta sig á því að hugtakið ,,sjálfsmorð” felur í sér ákveðna 

                                                        
8 Guðrún Eggertsdóttir, Sjálfsvíg!...Hvað svo? Sálgæsla eftir sjálfsvíg, Reykjavík, 
Muninn/Íslendingasagnaútgáfan, 1997, s. 50 
9 Þjóðmálanefnd Þjóðkirkjunnar,  Um Sjálfsvíg, Reykjavík, Skálholtsútgáfan 1997, s. 
18 
10 Dyregrov, o.fl., After the Suicide, s.20 
11 Guðrún Eggertsdóttir, Sjálfsvíg! ...hvað svo?, s. 48.  
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fordæmingu, en sjaldnast er hægt að greina með vissu að um ,,morð” af yfirlögðu ráði 

sé að ræða, þar sem sjálfsvíg er jafnan örþrifaráð einstaklings en ekki ígrunduð athöfn.12 

Handbók til sjálfshjálpar fyrir aðstandendur tekur orðalagið ,,að fremja sjálfsmorð” 

einnig til umfjöllunar, en telur það tilheyra gamla tímanum, þar sem í því felst 

fordæming og skömm. Hugtakið ,,sjálfsmorð“ gefur í skyn að viðkomandi hafi framið 

glæp. Í stað þess á að nota orðalag eins og sjálfsvíg, að falla fyrir eigin hendi, að taka 

sitt eigið líf, að stytta sér aldur, að ráða sér bana, að svipta sig lífi eða að fyrirfara sér. 

Mögulega er þörf fyrir betra orð á íslensku, en í þessari ritgerð mun ég notast við orðið 

,,sjálfsvíg” þar sem ég tel það öllu hlutlausara og laust við fordæmingu á verknaðinum 

sem slíkum, en er þó lýsandi fyrir hvað hefur átt sér stað.13 

 

II Hluti 

2.1 Viðhorf Grikkja til forna  

Sjálfsvíg hafa fylgt mannlegri tilveru frá örófi alda. Í ævafornum heimildum er getið um 

einstaklinga sem tóku líf sitt og sjálfsvíg eru tíð enn þann dag í dag, þrátt fyrir að hafa 

mætt andúð og fordæmingu meðal útbreiddra trúarbragða.14 Dr. Pétur Pétursson, 

prófessor í kennimannlegri guðfræði, fjallar um trúarlega og siðferðilega afstöðu til 

sjálfsvíga í ritinu Um sjálfsvíg sem gefið var út af Þjóðmálanefnd Þjóðkirkjunnar. 

Sjálfsvíg og siðferðileg afstaða einstaklinga og samfélaga til þeirra hefur gegnum tíðina 

verið fjölbreytileg, eftir tíma og menningarsamfélagi. Í grein sinn greinir Pétur 

sérstaklega frá umfjöllun Grikkja til forna á sjálfsvígi, umræða sem meðal annars gat af 

sér vangaveltur um rétt mannsins yfir eigin lífi.  

Pétur byrjar á að gera grein fyrir viðhorfum þekktra hugsuða meðal forn Grikkja, en 

fyrstan nefnir hann Hómer. Hómer taldi sjálfsvíg sem sjálfsfórn vera göfugt verk. 

Stóistar gengu ekki svo langt að kalla sjálfsvíg göfugt verk, en  töldu þó að það væri 

ásættanleg lausn fyrir manninn í aðstæðum þar sem engin önnur leið var fær fyrir hann 

að halda mannlegri reisn. Þeir töldu rétt mannsins að svipta sig lífi heyra til 

mannréttinda og ekki mætti meina neinum að hafa ákvörðunarrétt yfir eigin lífi. Hvorki 

Platón né Aristóteles tóku undir með Stóistunum, heldur töluðu almennt gegn sjálfsvígi. 

                                                        
12 Um Sjálfsvíg, 1997, s. 18. 
13 Fræðslusvið Biskupsstofu og Skálholtsútgáfan, Ástvinamissir vegna sjálfsvígs; 
Handbók til sjálfshjálpar fyrir aðstandendur, Reykjavík, Skálholtsútgáfan, 2009, s.28 
14 Hrafnkell Lárusson, ,,Sjálfsvíg í sögulegu ljósi. I. Hluti“ Hugsandi, 2007. 
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Ólíkt Stóistum vildi Platón meina að guðirnir, ekki maðurinn sjálfur einn og sér, hefðu 

ákvörðunarrétt yfir lífi einstaklingsins. Maðurinn hefur tæpast rétt á að svipta sig lífi, 

sem hann átti ekki einn ákvörðunarrétt yfir.  Aristóteles tók að mestu undir 

röksemdarfærslu Platóns, en fremur en að vísa til rétt guðanna yfir lífi mannsins, vísaði 

Aristóteles til ríkisins, sem hann taldi hafa ákvörðunarrétt yfir lífi og dauða þegna en 

ekki einstaklingurinn eða guðirnir.  Pythagorast fór ekki jafn fínt í hlutina þegar hann 

sagði sjálfsvíg vera óverjandi aumingjaskap. Síðan þá hafa ríkt misjafnar skoðanir 

meðal einstaklinga og ólíkra menningaheima. Sem dæmi má nefna að á meðan sjálfsvíg 

var að mestu leyti fordæmt hér á Vesturlöndunum frá miðöldum, hefur sjálfsvíg sem 

sjálfsfórn meðal ýmissa þjóðflokka verið talin til dyggða og sums staðar hefur það 

jafnvel verið skylda við vissar aðstæður, mætti þar nefna sem dæmi sjálfsvígsárásir 

Japana í seinni heimstyrjöld og sömuleiðis öfgafulla hópa múslima í dag. En byrjum á 

að skoða viðhorf til sjálfsvíga í Evrópu í frumkristni. 15 

 

2.2 Sjálfsvíg í Norður Evrópu, frumkristni 

Í frumkristni var viðhorf til sjálfsvíga nokkuð á flökti, í sumum tilfellum jafnvel 

lofsvert, eða í það minnsta jákvætt, m.a. vegna áhrifa frá Stóumönnum. Í Biblíunni er 

fjallað um sjálfsvíg sem hver önnur dauðsföll og verknaðurinn sem slíkur er hvergi 

fordæmdur.16 Á tímanum fyrir kristnitöku sjáum við í Íslendingasögunum og 

sambærilegum textum að það var leyfilegt, og jafnvel lofsvert, að deyða aðra manneskju 

sem ekki tilheyrði eigin félagslega umhverfi. Manneskja mátti deyða fjendur sína í stríði 

sem og fjölskyldur annarra þjóðerna til að komast yfir eigur þeirra. Einnig taka til 

athugunar hvort börn, gamlingjar, þrælar eða fátækir ættu að deyja í tíma þar sem 

hungursneyð ríkti, en hversu algeng slík dráp voru er óþekkt. Manneskjan var mjög 

tengd sinni ætt, fyrst systkinum sínum og börnum, en fyrir þau mátti fórna miklu, 

jafnvel lífinu. Á þessum tíma var tilvera sjálfsins háð heiðrinum og mannorðinu. 

Heimsmyndin innihélt fleiri en eitt dauðsríki: ríki Óðins fyrir þá sem dóu í stríði, ríki 

Ægis fyrir þá sem drukknuðu, ríki Helís fyrir þá sem dóu úr banvænum sjúkdómum, ríki 

Freyju fyrir ungar konur. Sjálfsvíg leiddi ekki til neins sérstaks dauðsríkis. Algengast 

var annars vegar hópsjálfsvíg í stríði, en slíkt var talið lofsvert og þá fóru menn til 

                                                        
15 Um sjálfsvíg, 1997, s. 7-11. 
16Hrafnkell Lárusson, ,,Sjálfsvíg í sögulegu ljósi. I. Hluti“, 2007. 
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Óðins. Hinsvegar var það sjálfsvíg vegna glataðrar ástar, eða þegar einhver hafði misst 

maka, systkin eða barn. Slíkt var hvorki talið lofsvert né syndsamlegt. Lífið var þó 

almennt talið betra en dauðinn og því sjálfsagt að ættingjar og ástvinir reyndu að koma í 

veg fyrir slíkt. Einnig var þar við ríki gömul trú á að þeir sem sviptu sig lífi gengju 

aftur. Þekkt var bæði í Danmörku og Englandi allt fram að átjándu öld að ofan á gröf 

þeirra sem sviptu sig lífi væri hlaðið grjóti til að koma í veg fyrir afturgöngu þeirra.17 

Viðhorf til sjálfsvíga er því nokkuð á reiki þegar kristni fer að breiðast út um hinn 

Vestræna heim. Sjálfsvíg var sjaldnast fordæmt og jafnvel algengara að það væri 

lofsamað, bæði þegar litið er til hópsjálfsvíga í stríði og svo til pílagrímsdauða innan 

frumkirkjunnar. Í hinni nýju kristnu kirkju urðu þeir sem létu lífið fyrir trúna að 

dýrlingum. Þeir áttu vísa sæluvist í paradís og í kjölfarið fór að bera nokkuð á því að 

fylgjendur Krists færu að ganga viljugir inn í opinn dauðann og sóttu jafnvel beinlínis í 

að fá að deyja píslarvættisdauða. Kristnar konur fyrirfóru sér svo þær þyrftu ekki að 

lenda í kvennabúrum heiðingjanna. Þannig varð kirkjan fljótlega á varðbergi gagnvart 

sjálfsvöldum dauða, en einna fyrstur kirkjunnar manna til að fordæma hann var 

Ágústínus kirkjufaðir (f. 365), en hann átti eftir að móta viðhorf kirkjunnar, og þar með 

samfélagsins til sjálfsvíga.18 Hann fordæmdi sjálfsvíg, í ljósi fimmta boðorðsins (,,þú 

skalt ekki mann deyða”), sjálfsvíg bar að líta á sem hvert annað morð og því synd gegn 

lífinu og gegn Guði sem það gaf. Þannig setti Ágústínus sjálfsvegendur á stall með 

morðingjum. Þó var nokkur tvíræðni í þessari niðurstöðu Ágústínusar, þar sem margir 

af helstu dýrlingum kirkjunnar á hans tíma voru menn sem dáið höfðu 

píslarvættisdauða, m.a. með því að stytta sér aldur. Þannig urðu sumir dýrlingar og aðrir 

morðingjar með því að stytta sér aldur.19 Þessi viðbrögð Ágústínusar þurftu þó kannski 

ekki að koma mörgum á óvart vegna þess viðhorfs kirkjunnar að Guð væri höfundur 

lífsins og því var sjálfsvíg glæpur gegn Guði. Það var þó ekki eini áhrifaþátturinn í 

fordæmingu kirkjunnar, heldur má líta svo á að þar hafi einnig komið til viðleitni 

kirkjunnar til að halda aga og koma á reglu og skipulagi. Sjálfskipaðir trúarleiðtogar 

gátu öðlast náðarvald með því að ganga út í opinn dauðann, en slíkt ógnaði valdi 

biskupa. Því var sú hegðun fljótlega skilgreind af kirkjunni sem merki um sjúkleika eða 

                                                        
17Birgitta Odén, Leda vid livet, fyra mikrohistoriska essaer om sjalvmordets historia, 
Stokkhólmur, Historiska Media, 1998, s. 78-80.   
18 Guðrún Eggertsdóttir, Sjálfsvíg!...Hvað svo?, s. 31. 
19 Birgitta Odén, Leda vid livet, s. 81. 
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vantrú. Þessi skilgreining var svo staðfest á kirkjuþingi árið 533 og síðar.20 Tæpum 

þúsund árum síðar lifðu orð Ágústínusar góðu lífi innan kirkjunnar og þar með í 

samfélaginu öllu. En lærifaðir kirkjunnar á þeim tíma, Tómas Aquinas (1224-1274), var 

ekki á því að breytinga væri þörf, heldur tók undir með Ágústínusi að sjálfsvíg væri 

synd gegn Guði. Hann gekk jafnvel skrefinu lengra í fordæmingunni og sagði sjálfsvíg 

vera eina vítaverðustu synd kristinnar trúar. Guð skapaði lífið og því voru sjálfsvíg synd 

gegn náttúrunni, samfélaginu og skapara lífsins, Guði. Aquinas trúði því að Guð einn 

hefði umráðarétt yfir mannslífinu. Sjálfsvegandi deyddi því ekki einungis líkama sinn 

heldur sálina einnig.21 Þannig var sjálfsvegandinn ekki einungis morðingi, heldur var sál 

hans glötuð um eilífð. Kirkjan gerði því allt sem í hennar valdi stóð til að hindra 

sjálfsvíg og kanonískur réttur kaþólsku kirkjunnar kveður svo á um að sjálfsvegendur 

fái hvorki útför né legstað í vígðri mold. Sjálfsvíg féllu undir refsilöggjöf og 

fordæmingin á sjálfsvegendum birtist í meðferðinni á líkamsleifunum, en þau voru 

gjarnan limlest og meðhöndluð af háði og virðingarleysi. 22 

 

2.3 Miðaldarsamfélagið í Evrópu 

Á miðöldum héldu afleiðingar fordæmingarinnar áfram að þróast og kirkjan fann nýjar 

leiðir til að sporna við þessum vítaverða verknaði. Sem dæmi má nefna að á þessum 

tíma tilkynnti Rómversk kaþólska kirkjan að, það sem álitið væri algengasta orsök 

sjálfsvíga, lífsleiði eða svokallað desperatio væri dauðasynd sem bæri að álíta sem verk 

djöfulsins og gæti leitt til sjálfsvígs og rænt þannig fólk hinu eilífa lífi. Því hlaut 

viðkomandi sem var fylltur slíkri sálarangist að vera setinn illum anda djöfulsins og 

mátti ekki grafa í vígri jörð, skyldi hann falla fyrir eigin hendi. Samfélagið tók svo á sig 

sameiginlega refsingu, ef hinum dauða var ekki refsað eða fyrirgefin synd sín í lifanda 

lífi.  Á miðöldum lifði fólk í þéttu samfélagi þar sem hver og einn bar ábyrgð á náunga 

sínum. Hlekkurinn sem tengdi samfélagið saman var þátttaka í guðsþjónustunni, í 

messunni. Þær manneskjur sem voru fylltar slíkum lífsleiða höfðu þar möguleika, 

gegnum fyrirgefninguna og nærsamfélag guðsþjónustunnar, að fá hjálp, en það var á 

ábyrgð hvers og eins að þiggja þá hjálp. Sjálfsvegandinn hafði því ekki einungis valið 

að binda endi á líf sitt, heldur hafði hann ákveðið að meðtaka ekki þá hjálp sem bauðst í 

                                                        
20 Guðrún Eggertsdóttir, Sjálfsvíg!...Hvað svo?, s. 81-82. 
21 Hrafnkell Lárusson, ,,Sjálfsvíg í sögulegu ljósi. I. Hluti“, 2007. 
22 Guðrún Eggertsdóttir, Sjálfsvíg!..Hvað svo?, s. 31. 
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guðsþjónustunni. Mikilvægt atriði í Guðfræði kaþólsku kirkjunnar var iðrunin og 

fyrirgefningin á dánarbeðinu, þar gafst mönnum tækifæri á að gera farir sínar sléttar við 

Guð og menn og gátu því kvatt þessa jörð með þá fullvissu að þeim biði eilíf vist í ríki 

Guðs. En slíkt gagnaðist ekki þeim sem féllu fyrir eigin hendi, heldur tóku þeir líf sitt 

þrátt fyrir þessa vitneskju að fyrirgefningin stæði þeim til boða og með því að fara þessa 

leið neituðu þeir ættingjum sínum um sómasamlega útför.. Samkvæmt kaþólskri 

guðfræði miðaldanna var sjálfsvíg verknaður sem framinn var í vantrú og því litinn 

mjög alvarlegum augum. Síðar á miðöldum varð verknaðurinn sem slíkur brot gegn 

ríkinu, og varð hreinlega glæpsamlegt fyrirbæri. Löggjöfin gagnvart sjálfsvígum var 

tvennskonar, annars vegar konungleg löggjöf sem þróaðist í Englandi, þar sem sjálfsvíg 

var álitið svo alvarlegt brot gegn konungdæminu að allar eignir hins látna fóru til 

konungs í stað erfingja hans. Hins vegar var svo rómversk-réttarlega löggjöfin sem var 

algeng í Þýskalandi og Svíþjóð, en þar fóru eignir til erfingjanna í samræmi við 

rómverskan rétt. Fá tilvik þess að einstaklingar fyrirfóru sér á miðöldum fyrirfinnast, 

mögulega vegna þess að sjálf einstaklingsins var svo nátengt og háð ríki og kirkju sem 

hvoru tveggja fordæmdu og bönnuðu sjálfsvíg. Það er fyrst á síðmiðöldum sem má sjá 

að tíðni sjálfsvíga fer vaxandi, en á sama tíma fóru bæði kirkja og ríki að fara í sundur. 

Það er merkilegt að tíðni sjálfsvíga var hæst í Englandi, þar sem refsingin var hvað 

þyngst og bitnaði mjög á eftirlifendum. Það er einnig í þessu landi sem 

einstaklingshyggjan kemur skýrast fram.23 

 

2.4 Sjálfsvíg og siðaskipti 

Með siðbreytingunni komu nokkrar breytingar, bæði fyrir manneskjuna og sjálfið. Vald 

ríkisins yfir manneskjunni jókst, en framlag manneskjunnar til ríkisins var nú meira 

einstaklingsbundið, í formi skatta og herþjónustu. Í Svíþjóð tóku við mósaísk lög árið 

1608, strangari löggjöf sem hafði dómsvald gegnum höfuðréttina, hvað sjálfsvíg varðar. 

Ábyrgð kirkjunnar gagnvart persónunni með hjálp guðsþjónustunnar minnkaði, og 

gegnum siðbreytinguna var krafa um skírlífi þjóna hennar nú aflétt og þar með þjónustu 

munka og nunna. Þess í stað var aukin áhersla á kjarnafjölskylduna, tilvera sjálfsins 

breyttist einnig. 

                                                        
23 Birgitta Odén, Leda ved Livet, s. 80. 
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Oft nefndur höfundur siðaskiptanna í Evrópu, Martin Lúther, tók stöðu gegn 

sjálfsvígum með sömu rökum og Ágústínus; fimmta boðorðið bannaði morð, jafnvel 

sjálfsmorð.24 Hann taldi þau verk Satans og í slíkum tilfellum gæti frjáls vilji 

manneskjunnar ekki verið að verki. Þrátt fyrir þessa fordæmingu Lúthers, gaf hinn nýi 

siður nýja von fyrir sjálfsvegandann og aðstandendur hans. Hinn nýi siður boðaði að 

Guð gæti frelsað alla og því væri sjálfsvegandinn ekki eilíflega glataður, heldur gat 

orðið sáluhólpinn fyrir náð Guðs sem ekki lengur voru sett nein landamæri. Lúther 

óttaðist þó að þessi nýja von, gæfi mönnum frekara tilefni til að taka líf sitt og lagði 

áherslu á að sjálfsvíg hefði skelfilegar afleiðingar fyrir samfélagið og taldi að yfirvöld 

ættu að hræða borgara sína frá því að fremja þau.25  

Áhrif siðaskiptanna voru engu að síður þau að viðhorf kirkjunnar til sjálfsvíga 

var ekki lengur alveg skýrt. Þar sem náð Guðs og ekki gjörðir sjálfsins, voru afgerandi 

fyrir frelsun og eilíft líf sálarinnar, var nú komin von fyrir þá vansælu, jafnvel þótt útför 

þeirra væri enn skammarleg. Sjálfsvíg þurfti ekki lengur að þýða vantrú, líkt og þegar 

kaþólska kirkjan var við lýði, það gat einnig þýtt að til var vegur til náðar, jafnvel þó 

prestar hótuðu enn með glötun sálarinnar.26 Á síðmiðöldum og tímanum eftir siðaskipti 

var lögð mikil áhersla á ótta við dauðann í lútherskri trú, hann átti að vera mönnum 

hvati til réttrar breytni. Dauðastundin skipti enn miklu máli, iðrun og yfirbót voru sem 

áður lykill hins deyjandi manns að himnaríki. Sjálfsvíg var því illskiljanlegt í þessu 

samhengi, skyndilegur og iðrunarlaus dauði gat þýtt eilífa glötun. Stuðningur kirkjunnar 

við aðstandendur var nær enginn og til viðbótar við að syrgja látinn ástvin, þurftu þeir 

að lifa við það að hann eða hún kæmist kannski aldrei inn í Guðsríkið. Lík hins látna var 

jafnvel vanvirt, öldum saman giltu lög gegn verknaðinum og eigur hins látna jafnvel 

gerðar upptækar. Að neyða aðstandendur í svona erfiða fjárhagslega stöðu gat jafnvel 

þýtt að þeir enduðu á vergangi og fengu þá enn meiri fordæmingu og vanvirðingu í 

samfélaginu.27 

 

 

 

                                                        
24 Birgitta Odén, Leda ved Livet, 82 
25 Hrafnkell Lárusson, ,,Sjálfsvig í sögulegu ljósi; I. Hluti.“, 2007 
26 Birgitta Odén, 1998, s. 83. 
27 Hrafnkell Lárusson, ,,Sjálfsvíg í sögulegu ljósi; II Hluti“, Hugsandi, 2007. 
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2.5 Löggjöf um sjálfsvíg á Íslandi 

Til að átta sig betur á áhrifum þessara viðhorfa kirkjunnar á sjálfsvígum, er gagnlegt að 

skoða löggjöf um sjálfsvíg hérlendis. Líkt og áður hefur verið komið inná, hefur kirkjan 

og guðfræðingar hennar í gegnum tíðina mótað viðhorf fólks til sjálfsvíga í hinum 

kristna heimi, ekki síst sú niðurstaða þeirra að sjálfsvíg væri dauðasynd hafði áhrif á 

lagasetningar. Þetta hefur svo átt ríkan þátt í því að viðhalda skömm og sektarkennd hjá 

aðstandendum þeirra sem styttu sér aldur. Þessi sama fordæming gagnvart sjálfsvígum 

skilaði sér einnig í íslensk lög. Í Kristnirétti hinum gamla sem kenndur er við biskupana 

Þorlák og Ketil segir að þeir flokkar manna sem ekki fá legu í vígðri mold séu, 

skógarmenn, bannfærðir menn, óskírðir menn og hver sá sem vinni...  

,,...á sér verk þau er honum verða til bana svo að hann vildi unnið hafa, nema 

hann fái iðran síðan og gangi hann til skriftar við prest og skal þá grafa lík hans 

að kirkju, og þótt eigi nái hann prests fundi, og segi hann ólærðum mönnum til 

að hann iðrast og svo þótt hann megi eigi mæla og gjöri hann þær jartegnir að 

hann finni að hann iðrast í huganum þótt hann komi eigi tungunni til, og skal þá 

grafa að kirkju líkið.“ (Kristniréttur hinn gamli eða Þorláks og Ketils biskupa. 

Bls. 36-38. Kaupmannahöfn 1776). 

Þetta viðhorf er nokkuð frjálslynt og býður upp á þann möguleika að sjálfsvegendur 

sem fá hægt andlát og ná að iðrast geti orðið sáluhólpnir. Nóg er að aðrir telji þá hafa 

iðrast til að þeir séu grafnir í vígðri jörð. Fordæmingin hérlendis á verknaðinum var því 

ekki meiri enn svo á þessum tíma að sjálfsvegandinn var hólpinn næði hann að iðrast.  

Kristni réttur hinn nýji er einnig frá 12. öld og er kenndur við Árna biskup, en þar er 

afdráttarlaust tekið fram að kristna menn skuli jarða í kirkjugarði. Á því eru þó 

undantekningar og sá hópur sem ekki fær legu í kirkjugarði er orðinn stærri og betur 

skilgreindur en í gamla kristniréttinum, en þeir menn eru kallaðir einu nafni 

,,ódáðamenn“. Til þeirra teljast svo morðingjar, Drottinssvikarar, tryggrofar, 

griðníðingar, (dæmdir) þjófar, flugumenn, opinberir ránsmenn og bannfærðir menn. 

Einnig þeir sem deyja í forboði kirkju, opinberir okurkarlar, trúvillingar, menn eða börn 

sem ná ekki skírn fyrir dauða og ,,þeir sem leggja hendur á sig og týna með því sjálfum 

sér, nema voðaverk verði“ (Kristniréttur hinn nýi eða Árna biskups. Kaupmannahöfn 

1777. Bls. 62) samkvæmt þessu ættu því allir þeir sem féllu fyrir eigin hendi að vera 

grafnir utan kirkjugarðs nema að um slys væri að ræða. Kristniréttur hinn nýi lifði vel 
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og lengi í íslenskri löggjöf, jafnvel eftir siðaskiptin í kringum árið 1550 héldust ýmis 

ákvæði í honum. Undir lok 17. aldar voru svo lögtekin hin svokölluðu Norsku lög 

Kristjáns konungs fimmta í danska ríkinu, en þau lög tóku einnig gildi hérlendis. Í 

sérstökum manndrápskafla laganna er skýrt tekið fram í 21. grein að: ,,Sá sem fyrirfer 

sjálfum sér, hafi forbrotið höfuðlóð sína til síns húsbónda, og má hvorki grafast í kirkju 

né kirkjugarði, utan hann hafi gjört það af sjúkdómi og vitleysi.“(Kóngs Kristjáns þess 

fimmta norsku lög á íslensku útlögð. Bls. 677-678/////Lovsamling for Island. 20 bindi 

(1868-1870). Kaupmannahöfn 1887). Nú er ekki lengur minnst á iðrun sem bjargarráð, 

heldur getur aðeins sjúkdómur eða dómgreindarskortur komið í veg fyrir að 

sjálfsvegandi þurfi að liggja í óvígðri mold, það er þó ekki tekið fram að fyrrgreindur 

sjúkdómur hafi þurft að vera af andlegum toga og bauð lagagreinin þannig upp á mjög 

persónulega túlkun yfirvalda á hverjum tíma varðandi hverjir teldust veikir og hverjir 

ekki. Þannig var geðveiki sjálfsveganda augljós í sumum tilvikum en háð mati eftir 

andlát viðkomandi í öðrum. Þetta skapaði einnig rúm fyrir að menn, t.d. hátt settir eða 

aðalsmenn, væru úrskurðaðir geðveikir eftir andlát sitt til að hægt væri að grafa þá í 

vígðri jörð. En jafnvel þó að sjálfsvegendur fengju að liggja í vígðri jörð, fengu þeir 

ekki samskonar útför og aðrir því prestum var bannað að kasta mold á og halda líkræðu 

yfir þeim sem höfðu stytt sér aldur. En það var þó ekki einungis sáluhjálp 

sjálfsvegandans sem var í húfi þegar kom að því að skera úr um hvort hann hafi verið 

heill á geði eður ei. Aðstandendur höfðu einnig fjárhagslegra hagsmuna að gæta, þar 

sem þeir voru gerðir arflausir, væri hinn látni úrskurðaður heill á geði.  

Það var svo árið 1863 að út kom Íslenskur kirkjuréttur, tekinn saman af Jóni 

Péturssyni. Í ritinu var samantekt þeirra lagaákvæða sem þá voru í gildi varðandi 

málefni kirkjunnar. Þar kemur fram að skv. Kristnirétti hinum nýja átti ekki að grafa 

sakamenn í kirkjugarði, en það var þó jafnan gert með aðra sakamenn en þjófa og 

morðingja. Tilskipun sem kom út 1838 bætti svo við að grafa mætti aftekna glæpamenn 

og sjálfsvegendur í kyrrþey í kirkjugarði, hérlendis hefur þetta ákvæði eingöngu átt við 

sjálfsvegendur þar sem síðasta aftakan hérlendis var framkvæmd árið 1830. Tilskipunin 

ein og sér dugði þó ekki til þess að sjálfsvegendur fengju leg í kirkjugarði, heldur þurfti 

auk hennar leyfi frá amtmanni eða viðkomandi sýslumanni, en leyfið máttu þeir lögum 

samkvæmt ekki veita nema ástæða væri 
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,,til að efast um, að maðurinn hafi verið með öllum mjalla, er hann fargaði sér, 

og á það að vera þannig lagað að grafa megi sjálfsmorðingjann í kirkjugarði, en 

á afviknum stað, og án þess að prestur kasti moldum á hann, þó má leyfið og 

hljóða þannig, ef sérleg atvik mæla með því, að grafa megi í kirkjugarði, og 

presturinn kasta moldum á hann, en þó í kyrrþey; en jarðarförin má samt aldrei 

framfara með söngum, hljóðfæraslætti né hringingum, og presturinn enga 

líkræðu halda, og engin hátíðleg líkfylgd eiga sér stað.“ ( Jón Pétursson: 

Íslenzkur kirkjuréttur. Reykjavík 1863. Bls. 130-131.) 

 

Það er því í raun óbreytt að einungis sjálfsvegendur sem ekki voru taldi heilir á geði 

fengu legu í vígðri jörð. Það segir þó ekki í ofangreindum texta að sjálfsvegandi þurfi að 

vera sannarlega geðveikur, heldur er nóg að efi sé um geðheilbrigði hans á þeirri stundu 

sem hann fyrirfór sér til að hann fengi legu í vígðri jörð. Það voru þó ekki aðstandendur 

sem skáru úr um það, heldur voru þeir háðir niðurstöðu valdsmanna um hverskonar 

greftrun færi fram. Með almennum hegningarlögum sem tóku gildi á Íslandi árið 1870, 

hurfu ýmis ákvæði eldri laga. Meðal þess sem féll úr gildi var ákvæði um greftrun 

sjálfsveganda utan kirkjugarðs og öllum var nú veitt leg í vígðum reit. Það eina sem 

áfram var ólöglegt varðandi sjálfsvíg var að aðstoða annan mann við að stytta sér aldur. 

28 Þessi yfirferð á íslenskri lagasetningu varpar því nokkru ljósi á bæði viðhorf kirkju og 

samfélags til sjálfsvíga og svo stöðu aðstandenda í samfélaginu. Auk skammarinnar sem 

fylgdi sjálfsvíginu áttu aðstandendur jafnvel á hættu  að lenda á vergangi væru þeir 

gerðir arflausir. Einu tilfellin þar sem einhver miskunn var sýnd var þegar efast var um 

geðheilbrigði sjálfsvegandans og því hægt að útskýra atburðinn með dómgreindarleysi 

sjúks manns, fremur enn meðvitaðan verknað sem var uppreisn við samfélagið og 

sjálfan skaparann. Eftir sem leið á miðaldir og Evrópa gekk inn í upplýsingaöldina fóru 

að líta dagsins ljós annarskonar, heildstæðari viðhorf og kenningar um sjálfsvíg. 

Brautryðjandi í þeim efnum var félagsfræðingurinn Emile Durkheim. 

 

2.6 Emile Durkheim, félagsfræðilegt viðhorf til sjálfsvíga 

Með breyttum tímum litu dagsins ljós nýjar kenningar og bylgjur innan siðfræði og 

félagsfræði. Ýmsar þeirra tóku upp spurninguna um sjálfsvíg og réttmæti þeirra. Þar má 

                                                        
28 Hrafnkell Lárusson ,,Sjálfsvíg í sögulegu ljós; I.Hluti“, 2007.  
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helst nefna mannhyggjuna, eða húmanismann, sem hafnar almennt réttmæti sjálfsvíga út 

frá gildi mannslífsins, því næst nytjahyggjuna sem tekur að vissu marki undir þau rök, 

en telur að meta þurfi rök með og á móti útfrá aðstæðum, sem sumar geti réttlætt 

sjálfsvíg að mati hennar. Að lokum ber að nefna nýfrjálshyggjuna, sem tekur að hluta til 

undir orðræðu Platóns og Stóistanna, og leggur áherslu á umráðarétt einstaklings yfir 

eigin lífi og þar með ákvörðunarrétt hans yfir því. Þegar nánar er skoðað, má sjá að 

þessi viðhorf byggja á því að einstaklingurinn og réttur hans séu teknir úr sínu 

félagslega samhengi. En líkt og Pétur bendir á í umfjöllun sinni er enginn maður eyland. 

Við lifum í samfélagi við aðra og ekki í félagslegu tómarúmi. Það er samfélagið sem 

mótar einstaklinginn og gefur honum tilverurétt og án samfélagsins óhugsandi að tala 

um tilverurétt einstaklingsins. Gjörðir hans hafa áhrif á aðra, og ekki síst þá sem eru 

honum beinlínis háðir. Við komum ekki inn í þetta líf á eigin spýtur og erum öll hluti af 

samfélagi. Út frá þessu félagslega sjónarhorni má því segja að einstaklingurinn sé ekki 

með sjálfum sér ef hann ákveður að fyrirfara sér, þar sem slíkt er óhugsandi í ljósi 

tengsla hans við samfélag sitt. Samkvæmt þessum félagslega skilningi hefur því 

samfélagið, ekki ríkið líkt og Aristóteles hélt fram, umráðarétt yfir lífinu. Þessi umræða 

er vissulega áhugaverð og virðist kjarni hennar felast í því hver það er sem hefur 

umráðarétt yfir lífi einstaklingsins. Eru það guðirnir, eða Guð kristinnar trúar, 

einstaklingurinn sjálfur? Eða er það ríkið eða samfélagið? Höfum við, þegar allt kemur 

til alls, umráðarétt yfir eigin lífi?29 

Félagsfræðingurinn Emile Durkheim var sá fyrsti til að gefa út heildstæða 

kenningu um sjálfsvíg og flokka þau í kerfi. Árið 1897 gaf hann út bókina Le Suicide. 

Sem félagsfræðingur var Durkheim sannfærður um að einstaklingurinn gæti ekki einn 

og sér haft umráðarétt yfir eigin lífi. Frumforsenda Durkheims var sú að 

einstaklingurinn sem sjálfstæð persóna og þjóðfélagsþegn væri félagsleg afurð á 

grundvelli þess að vitund hans og persónuleiki hafa orðið til í samskiptum við aðra og 

viðmið sem einstaklingurinn hefur eru því félagsleg viðmið. Út frá þessu sjónarhorni er 

sjálfsvíg því óréttlætanlegt þar sem einstaklingurinn getur ekki haft umráð yfir eigin lífi 

þar sem hluti af gildi þess liggur óhjákvæmilega í mikilvægi þess fyrir aðra. Þannig 

fordæmir Durkheim sjálfsvígið í takt við kirkjuna, en þó með gjörólíkum rökum. 

Durkheim var sjálfur yfirlýstur trúleysingi og þurfti því ekki að velta fyrir sér vilja Guðs 

                                                        
29 Um Sjálfsvíg, 1997, s 7-11. 
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sem skapara lífsins þegar hann skoðaði sjálfsvíg og réttmæti þeirra. Þrátt fyrir það 

kemst hann að niðurstöðu sem hafnar réttmæti sjálfsvíga, í ljósi þess að gildi 

mannlífsins liggi a.m.k að hluta til í gildi þess fyrir aðra. Vegna félagslegra tengsla 

einstaklingsins hefur hann ekki einn og sér umráðarétt yfir eigin lífi.30 

 Durkheim setti fram flokkun á tegundum sjálfsvíga eftir því hvernig tengslum 

einstaklingsins við samfélagið er háttað. Í fyrsta lagi var um að ræða egóistískt sjálfsvíg 

þar sem einstaklingurinn missir tengslin við félagslegt umhverfi sitt og hverfur inn í 

sjálfan sig. Í öðru lagi er svo siðrofssjálfsvíg þar sem viðkomandi skapar sér aðrar þarfir 

og gerir sér væntingar sem eru óraunhæfar útfrá ríkjandi samfélagsháttum og í þriðja 

lagi segir Durkheim að um sjálfsfórn geti verið að ræða þar sem einstaklingur velur að 

gefa líf sitt fyrir málstað eða hag annarra. Í fjórða og síðasta lagi talar Durkheim um 

sjálfsvíg sem eiga sér stað vegna trúar viðkomandi á óbreytanleg forlög.  Pétur segir í 

grein sinni að í nútíma samfélagi myndu langflest sjálfsvíg falla undir fyrstu tvo 

flokkana. Aðdragandi sjálfsvíga getur þó verið flókinn og í mörgum þrepum, ekki má 

heldur gleyma að rótina má oft rekja til sálrænna og geðrænna vanda. Einnig má í þessu 

sambandi nefna áfengis- og lyfjamisnotkun. Sjálfsvígsatferlið sjálft getur líka verið 

mismunandi og það er ekki alltaf ætlun einstaklings að deyja, heldur fremur að hrópa á 

hjálp. Í trúarbrögðum og siðfræði er að finna ýmislegt sem gefur lífinu gildi og 

dauðanum merkingu. Þegar kemur að sjálfsvígum er í fljótu bragði oft erfitt að greina á 

milli ranghugmynda annarsvegar og persónulegrar trúarafstöðu hins vegar, en nánari 

kynni leiða þetta fljótlega í ljós. Það er mikilvægt í þessu samhengi að gera greinamun á 

milli sjúklegrar reynslu einstaklinga sem tekur á sig trúarlegar myndir annarsvegar og 

hins vegar siðfræði trúarbragðanna sem hafa mótað siðfræði og menningu gegnum 

aldirnar. Því er nauðsynlegt að gera grein fyrir kenningum og afstöðu kristindómsins til 

sjálfsvíga. 31 

 

2.7 Biblían og sjálfsvíg 

Í Biblíunni er einungis minnst á sex sjálfsvíg, þar af fimm í Gamla Testamentinu.32 Tvö 

þeirra eru þó á gráu svæði og bendir Guðrún Eggertsdóttir á það í bók sinni 

                                                        
30 Um Sjálfsvíg, 1997, s. 4. 
31 Um sjálfsvíg, 1997, s. 7-18.  
32 Um Sjálfsvíg, 1997, s. 11. 
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Sjálfsvíg!...Hvað svo?.33 Fyrst ber að nefna kappann Samson, sem  eftir niðurlægingu 

óvina sinna sem skáru hár hans og vörpuðu honum í dýflissu, óx ofurkraftur er hann 

ákallaði Guð sinn og felldi súlur þær sem heldu húsinu uppi og fórst því með óvinum 

sínum (Dm 16:28-31).34 Guðrún bendir hér á að tilgangur Samsons var ekki að taka 

eigið líf heldur að koma fram hefndum á óvinum sínum, en til þess var eigin dauði 

óhjákvæmilegur. Þannig blandast hefnd og sjálfseyðing í sömu athöfninni og mætti 

jafnvel tala hér um sjálfsfórn. Annað dæmi sem gjarnan er nefnt sem sjálfsvíg er úr 

níunda kafla Dómarabókarinnar. Þar segir frá Abímelek konungi gyðinga, sem varð 

fyrir því í umsátri í Tebes borg að kona henti í hann kvarnarsteini ofan úr turni sem 

mölvaði hauskúpuna á honum. Þá skipaði hann skjaldsveini sínum að bregða sverði og 

deyða sig svo hann yrði ekki fyrir þeirri skömm að deyja fyrir hendi konu. Strangt til 

tekið er dauði Abímelek ekki sjálfsvíg í sjálfu sér, heldur fremur það sem kallað er 

,,assisted suicide” eða líknardráp á íslensku, bendir Guðrún hér á.35 Þekktasta frásögn 

Gamla testamentisins af sjálfsvígi, segir af því er Sál konungur lét fallast á sverð sitt í 

orrustu sem hann hafði tapað og synir hans höfðu farist í (ISam 31:1-6). Þau önnur atvik 

sem finna má í Biblíunni þar sem einstaklingar velja að taka líf sitt tengjast því að menn 

vildu deyja með sæmd í vonlausri stöðu, en sjálfsvíg þeirra virðast ekki hafa verið 

fordæmd þar sem ekki var farið óvirðulega með lík þeirra eftir dauðdaga. Sem dæmi má 

nefna Akítófel, ráðgjafa Davíðs konungs sem hengdi sig en var svo jarðaður við hlið 

föður síns (2Sam. 17:23).36 Simri konungur sem segir frá í fyrri Konungabók kveikti í 

sér og beið bana í eldinum er hann gerði sér ljóst að borg hans var unnin.37 Í Nýja 

Testamentinu er einungis minnst á eitt sjálfsvíg; Júdasar sem hengdi sig eftir að hafa 

svikið Jesú, meistara sinn, og framselt í hendur andstæðinganna (Mt. 27:3-5). 

Fordæming sú sem hvílir yfir Júdasi í dag, felst þó ekki í því að hann framdi sjálfsvíg, 

heldur í því að hann sveik Jesú.38 Þannig sjáum við að í Gamla Testamenti Biblíunnar 

fylgja sjálfsvíg hernaðarlegum ósigri eða annarri hræðilegri niðurlægingu sem bendir til 

þess að dauði eða pyntingar séu óumflýjanleg. Dauði sem ber til með þessum hætti 

þykir þó ekki skammarlegur, heldur er litið á hann sem dauða með sæmd, viðkomandi 

                                                        
33 Guðrún Eggertsdóttir, Sjálfsvíg!...Hvað svo?, s. 25. 
34 Um Sjálfsvíg 1997, s. 11 
35 Guðrún Eggertsdóttir, Sjálfsvíg!...Hvað svo? Bls. 26 
36 Um sjálfsvíg, 1997, s.12. 
37 Guðrún Eggertsdóttir, Sjálfsvíg!...Hvað svo?, s 26 
38 Um sjálfsvíg, 1997, s.12. 
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hefur náð að forðast skömmina og niðurlæginguna sem beið hans hefði hann lifað 

áfram. Í Biblíunni er fjallað um sjálfsvíg sem hvern annan dauðdaga og ekkert sem 

bendir til vanhelgunar eða að illa sé búið um lík þeirra sem fyrirfara sér. Þar sem 

greftrun er nefnd, voru hinir látnu grafnir í fjölskyldugrafreitum. Að lokum  má nefna 

að textarnir eru allir samhljóma í því að gefa enga vísbendingu um að sjálfsvíg flokkist 

sem synd, engin fordæming kemur fram á verknaðinum. Þetta er álit C. Lloyd Carr, sem 

hann gerir grein fyrir í bók sinni After the Storm. Hins vegar telja Hannu Sorre og Kirsti 

Aalto í bokinni Ensam Död að þó ekki sé tekin bein neikvæð afstaða til sjálfsvígsins, sé 

það í grundvallar mótsögn við hugarheim Biblíunnar, þar sem manneskjan er sköpuð í 

Guðs mynd og tilgangur hennar er að fullkomna sköpunarverk Guðs. Þetta er það 

viðhorf sem fær endurómun í fordæmingu kirkjunnar á sjálfsvígum frá tímum 

frumkirkjunnar39 

En hvers vegna, spyr Pétur, fer svona lítið fyrir jafnstórum vanda og sjálfsvígum 

í Biblíunni? Líkast til má finna svarið í því að á ritunartíma Biblíunnar var það fjarstæða 

að einstaklingurinn réði því alfarið sjálfur hvenær lífshlaup hans væri á enda runnið. 

Sjálfsvíg sem slíkt var því aldrei hægt að taka úr sínu félagslega og trúarlega samhengi, 

líkt og við gerum þegar við tölum um egóistískt eða sjálfrofs sjálfsvíg sem Durkheim 

nefndi. Forsenda þeirrar trúar og siðfræði sem Biblían túlkar, er að Guð sé höfundur 

lífsins. Af þeim sökum er það ekki í valdi mannsins að taka ákvarðanir um líf og dauða. 

Lífið er heilög gjöf frá Guði og að taka sitt eigið líf, hlýtur þá að skiljast sem óhlýðni 

við Guð.  Þessi afstaða gefur lífinu þess vegna gildi og innihald bæði í gleði og 

þjáningu, en lífið er vel þess vert að lifa því þó erfiðleikar og sársauki einkenni það 

samkvæmt Biblíulegum skilningi. Útfrá sjónarmiði Biblíunnar getur lífið þess vegna 

aldrei verið merkingarlaust, tilgangsleysi er því sama og trúleysi eða vantrú og það er út 

frá þessari forsendu sem talað hefur verið um sjálfsvíg sem synd innan kristindómsins. 

40 

 

2.8 Viðhorf nútímasamfélags 

Enn þann dag í dag hefur kaþólska kirkjan algilt bann við sjálfsvígum og fordæmir þau 

sem synd, þó að kirkjan viðurkenni að í vissum tilvikum sé réttlætanlegt og jafnvel 
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dyggð að fórna eigin lífi. Í flestum löndum mótmælenda í dag heyra sjálfsvíg þó ekki 

lengur undir hegningarlög, heldur er litið á þau sem mannlegan harmleik. Fordæmingin 

hefur að mestu vikið fyrir umburðarlyndi og aukinni þekkingu á þeim geðrænu og 

félagslegu þáttum sem eru samfara sjálfsvígum. Líkt og Sigurjón bendir á í ritinu Um 

Sjálfsvíg, álit hafa flestir áttað sig á að ef við fordæmum sjálfsvíg sem synd, þá 

einblínum við á gjörðina eina og sér og greinum ekki þann veruleika sem hún er 

afleiðing af. Því er í dag sjálfsvíg fyrst og fremst viðfang hinna praktísku greina 

prestsins, þ.e. sálgæslunnar, fremur enn trúfræðinnar.41 Viðhorf kirkju, dómstóla, 

stjórnmálamanna, heilbrigðisstofnana og annarra fagaðila sem vinna á sviði sjálfsvíga er 

undir áhrifum af og hefur áhrif á viðhorf samfélagsins til sjálfsvíga. Viðhorf og 

skilningur samfélags á sjálfsvígi, mótar viðhorf syrgjendanna gagnvart sjálfum sér og 

því hvernig aðrir sjá þá. Þannig hafa viðhorf einstaklinga á bæði sjálfsvíg og sorg sterk 

tengsl við viðhorf samfélagsins. Því miður hafa fordómar (e. stigmatization) á 

sjálfsvígum ráðið viðhorfum margra samfélaga. Sem betur fer hafa þessi viðhorf breyst 

með tímanum og von er á betri skilningi og minni fordæmingu í mörgum löndum með 

breyttum tímum og upplýstara samfélagi. Líkt og við sáum í fyrsta hluta þessarar 

ritgerðar hafa viðhorf til sjálfsvíga skipst á að vera fordæming og viðurkenning gegnum 

alla mannkynssöguna. Þetta á við bæði um sjálfsvegandann og aðstandendur hans.  Kari 

Dyregrov segir i bók sinni Selvmord, veien videre að fordæmingu á sjálfsvígum í hinum 

Vestræna heimi megi rekja aftur til St Ágústínusar af Hippó (354-430). Þrátt fyrir að 

vera ekki fordæmt í Biblíunni var sjálfsvíg álitið dauðasynd vegna þess að sá sem tók 

eigið líf, hafði tekið í sínar hendur vald sem tilheyrði Guði, valdið yfir lífi og dauða. Frá 

því hefur viðfangsefnið einkennst af fordæmingu og skömm og aðstandendum 

sjálfsvegandans refsað. Líkt og komið var inn á í fyrri hluta ritgerðarinnar fékk 

fordæmingin stuðning kirkjunnar og dómstólanna og hafði áhrif á syrgjendur í margar 

aldir. Jafnvel þó rithöfundar eins og William Shakespear og húmanistar einsog Robert 

Burton hafi barist fyrir meiri skilningi á sjálfsvígum, voru þau enn fordæmd á 16. og 17. 

öldinni. Heimspeki Rousseau og síðar félagslegt viðhorf Durkheims um sjálfsvíg, leiddi 

síðar til þess að syndin var færð frá manneskjunni og yfir á samfélagið. Þetta viðhorf 

endurspeglaðist einnig í samfélögum í formi löggjafar. Sjálfsvíg var bannað með lögum, 

gjarnan voru eignir sjálfsvegandans gerðar upptækar og þeir fengu ekki að liggja í 
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vígðri jörð. Allar slíkar reglugerðir voru felldar úr gildi í Noregi gegnum löggjöf sem 

sett var árið 1842. Löggjöf ólíkra landa hefur verið undir áhrifum viðhorfs ólíkra 

samfélaga til sjálfsvíga, en þar hafa sérstaklega viðhorf misjafnra trúarhópa haft áhrif. 

Sem dæmi var í Bretlandi bæði sjálfsvíg og sjálfsvígstilraunir skilgreind sem glæpur þar 

til lögin voru felld úr gildi árið 1961. Írland var síðasta landið í Evrópu til að uppræta 

refsingar gegn sjálfsvígstilraunum árið 1993. Engin trúarbrögð hafa þó jafn fordæmandi 

viðhorf til sjálfsvíga og Islam. Lönd með íslamska menningu hafa almennt mun lægri 

sjálfsvígstíðni en lönd í hinum kristna heimi. En jafnvel þó að i mörgum löndum sé 

sjálfsvíg núna álitið samfélagslegt vandamál, er sektarkennd og skömm enn vandamál 

hjá mörgum þeim sem syrgja vegna sjálfsvígs. Viðhorf sem einkennast af fordæmingu 

fortíðarinnar lifa enn góðu lífi hjá bæði ákveðnum einstaklingum og samfélagshópum.42  

Dyregrov bendir á að síðustu tvo áratugi hefur mikið verið gert til að brjóta á 

bak fordæmingu á sjálfsvígum. Í Noregi hafa þjóðþekktir einstaklingar stigið fram og 

sagt sögu sína af sjálfsvígum og/eða geðsjúkdómum. Aðstandendur sjálfsvíga hafa grætt 

mikið á þessu, en út frá þessari opnari umræðu hafa sprottið félög aðstandenda um allan 

heim þar sem syrgjendur hafa fengið aukin tækifæri á að vera sýnilegri og opna 

umræðuna. Aðstandendur sjálfsvíga mæta nú auknum skilning í þjóðfélaginu og kirkjur 

og aðrar stofnanir skipuleggja sorgarhópa og minningarstundir vegna sjálfsvíga. 

Jafnframt hvetja þjónar kirkjunnar syrgjendur til að vera opna þegar um sjálfsvíg ræðir. 

Þannig þurfa syrgjendur í dag almennt ekki að hylja dánarorsök sjálfsvegandans frá 

þeim sem næst þeim standa, en mæta í stað skilningi og samúð frá vinnufélögum, 

fjölskyldu og vinum. Þetta er staðan í mörgum löndum, en þrátt fyrir þetta eru því miður 

enn mörg lönd þar sem sjálfsvíg eru fordæmd og gömul viðhorf, lituð af fáfræði og 

fordæmingu eru ekki með öllu upprætt. Þó að ekki séu til rannsóknir sem sýna fram á 

það, gefa frásagnir syrgjenda ástæðu til að trúa því að sumt fólk upplifi enn fordæmingu 

þegar kemur að sjálfsvígum. Þetta á sérstaklega við um ákveðna hópa í norsku 

samfélagi og annarstaðar, fordæmingu má enn finna innan ákveðinna trúarbragða, 

aldurshópa og þjóðernishópa í Noregi. Fordæming á sjálfsvígum helst jafnan í hendur 

við fordæmingu á aðstandendum þeirra. Slík fordæming er algengari meðal eldri 

aldurshópa en þeirra yngri.43 Þeir fordómar sem enn fyrirfinnast í okkar samfélagi, hafa 
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einnig áhrif á sorgarferli aðstandenda. Til merkis um þá miklu þögn sem oft einkennir 

sjálfsvíg frétta margir fyrst af öðrum sjálfsvígum þegar þeir hafa látið fólkið í kringum 

sig vita af sjálfsvíginu í eigin fjölskyldu. Syrgjendur upplifa oft óvissu gagnvart því 

hvað aðrir segja um þá og hvernig þeir túlka þá staðreynd að hinn látni svipti sig lífi. 

Rannsókn meðal ungs fólks sem voru aðstandendur sjálfsvíga leiddi í ljós að þau 

upplifðu sig oft öðruvísi eða að þau hefðu fengið á sig ákveðinn stimpil í kjölfar 

sjálfsvígs nákomandi. Þau upplifðu þess vegna skömm og fannst þau útundan í 

félagslegum samkomum. Í dag lifa margir í þeirri trúarlegu fullvissu að sjálfsvíg sé 

synd, líkt og sjá má á viðhorfum kaþólsku kirkjunnar enn þann dag í dag, svo dæmi sé 

nefnt.  

Hérlendis má sjá leifar fordæmingar fyrri tíma, hvort sem slíkt er meðvitað í 

okkar samfélagi eða ekki. Sem dæmi má nefna notkun orðsins ,,sjálfsmorðs“ sem lifir 

enn góðu lífi og er mjög áberandi í allri umfjöllun um sjálfsvíg i fjölmiðlum. Flestir 

hafa skoðanir á slíkum verknaði og misjafnt er hvort sjálfsvegandi er skilgreindur sem 

fórnarlamb aðstæðna sinna eða gerandi í þjáningu ástvina sinna. Flestir hafa heyrt því 

fleygt að sjálfsvíg sé eigingjarnasti verknaður sem maðurinn getur framið. Slík viðhorf 

endurspegla vanþekkingu og skilningsleysi á fyrirbærinu sjálfsvíg og er áminning til 

okkar að aukin fræðsla og opin umræða sé nauðsynleg til að útrýma slíkum 

hugsanahætti, en hann getur verið mjög skaðlegur aðstandendum. En þrátt fyrir að enn 

séu leifar af þeirri fornu fordæmingu sem einkenndi sjálfsvígsumræðuna á árum áður, 

þá bendir ýmislegt til þess að í samfélagi nútímans horfi ungt fólk ekki á sjálfsvíg með 

sömu dómhörðu augum og margt eldra fólk. Skömmin og fordæmingin er á undanhaldi 

í hinum Vestræna heimi og það sést best á viðhorfum yngstu kynslóðanna.44 

 

III Hluti 

3.1 Af hverju sjálfsvíg 

Skilningur á því hvað orsakar sjálfsvíg og sjálfsvígshegðun getur hjálpað við að vinna 

gegn þeirri fordæmingu sem fjallað er um hér að framan. Þeirri spurningu er þó ekki svo 

auðvelt að svara. Sum sjálfsvíg virðast gjörsamlega óskiljanleg meðan önnur höfðu skýr 

tengsl við geðsjúkdóma. Þó svo að ómögulegt sé að benda á eina orsök sjálfsvíga, hafa 

þau verið tengd við geðsjúkdóma í margar aldir. Í bókinni Um Sjálfsvíg, álit, talar Dr. 
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Sigurjón Árni Eyjólfsson, héraðsprestur lítillega um tengsl sjálfsvíga við geðsjúkdóma, 

en Sigurjón er þar sammála austurríska geðlækninum Erwin Ringel (1921-1994) sem 

taldi sjálfsvíg vera afleiðingu þunglyndis og þar með sjúkdóm. Einkenni sjálfsvígs sem 

sjúkdóms eru þá meðal annars ranghugmyndir, höfnun og einangrun frá umhverfinu. 

Ringel vildi meina að þegar maðurinn væri kominn á þann stað að hann vilji svipta sig 

lífi, þurfi að svipta hann vilja sínum og sjálfræði og koma viðkomandi undir 

læknisheldur.45 Þessi kenning Ringel er nokkuð í anda Durkheims sem taldi einnig að 

sjálfsvegandinn gæti ómögulega verið með sjálfum sér þegar hann frami sjálfsvíg, þar 

sem slíkt væri óhugsandi í ljósi félagslegra tengsla einstaklingsins við umhverfi sitt. 

Einstaklingurinn hlyti því á vissan hátt að vera viti sínu fjær þegar verknaðurinn var 

framinn. Við sjáum einnig í löggjöf um sjálfsvíg hérlendis, að geðsjúkdómar voru oftar 

en ekki taldir orsakavaldur og var í raun sáluhjálp mannsins lögð að veði, þar sem hann 

komst einungis í Guðsríkið og fékk greftrun í helgri jörð ef það tókst að sýna fram á að 

hann hafi verið sjúkur á geði þegar hann framdi verknaðinn. Þessi  tilhneiging að 

útskýra sjálfsvíg með geðsýki þess sem það fremur, er enn nokkuð ríkjandi í 

samfélaginu. Það kemur því ekki á óvart að geðsjúkdómar tengjast 90% sjálfsvíga á 

einn eða annan hátt. Hér er þó nauðsynlegt að staldra við og skoða betur þessa tengingu, 

en fylgni er ekki ávallt það sama og orsakasamband. Að mati höfunda handbókarinnar 

Ástvinamissir vegna sjálfsvígs ber einmitt ekki að túlka þá staðreynd sem svo að 

geðsjúkdómar valdi sjálfsvígum, eða að einungis þeir sem eru þeim haldnir falli fyrir 

eigin hendi. Rannsóknir sem tengja sjálfsvíg við geðsjúkdóma eru að mestu leyti 

byggðar á athugunum eftir sjálfsvíg, þar sem skýrslur einstaklinga eru yfirfarnar og 

niðurstaða fundin ef merki um geðsjúkdóm eru greinanleg. Geðsjúkdómar almennt, þá 

sér í lagi þunglyndi, eru áhættuþættir en ekki orsök sjálfsvíga. Geðsjúkdómar sem eru 

ómeðhöndlaðir eða vanmeðhöndlaðir eru alvarlegir streituvaldar og geta orsakað 

sálarkvalir og vonleysi sem geta leitt til sjálfsvígs. Sama á við um geðsjúkdóma í bland 

við mikið mótlæti og/eða áföll. Þá nefnir handbókin einnig að fáfræði og rangar 

upplýsingar um geðsjúkdóma geti valdið sjálfsvígum. Enn þann dag í dag þykja 

geðsjúkdómar mannorðsskemmandi og fæla marga frá því að leita sér hjálpar, sem getur 

aukið líkurnar á sjálfsvígi. En það eitt og sér að einhver sé haldinn geðveilu, þýðir ekki 

að hún sé eina orsök þess að viðkomandi svipti sig lífi, geðsjúkdómar eru vissulega 
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viðvarandi, en þeir eru ekki endilega banvænir. Þar þarf að skoða aðra þætti sem geta 

legið að baki sjálfsvígshegðun einstaklingsins. Önnur tengsl sjálfsvíga við 

geðsjúkdóma, er að missir vegna sjálfsvígs hefur áhrif á geðheilsu eða vellíðan 

manneskju sem ekki þjáist af geðsjúkdómi. Djúpt þunglyndi, kvíðaröskun og aðrir 

sjúkdómar hjá fullorðnum hafa verið tengdir við sálræn áföll, en þegar þau áföll tengjast 

sjálfsvígum er fólki enn hættara. Einnig geta einstaklingar með sögu um geðsjúkdóma 

verið mjög þungt haldnir í sorg eftir sjálfsvíg.46 Yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem 

glíma við þunglyndi, taka ekki líf sitt. Áhætta á sjálfsvígi meðal einstaklinga í þessum 

hópi er að meðaltali einungis um 5%, þessi áhætta er þó örlítið hærri hafi viðkomandi 

þurft að leggjast inn á geðdeild vegna þunglyndisins. Meirihluti þeirra sem þjást af 

alvarlegu þunglyndi taka ekki líf sitt. Það segir okkur að það eru fleiri þættir en bara 

þunglyndið sem spilar inní þegar einstaklingur tekur líf sitt. Sjálfsvígsáhætta meðal 

einstaklinga sem glíma við geðklofa er um það bil sú sama. Það er því engin spurning 

að alvarlegir geðsjúkdómar auka hættuna á bæði sjálfsvígstilraunum og sjálfsvígum, en 

til að skilja hvert sjálfsvíg fyrir sig þarf að skoða alla þá þætti sem hafa valdið 

sjálfsvegandanum óbærilegri þjáningu.47 

Hvað það er sem fær fólk til að líta á sjálfsvíg sem einu mögulegu lausnina 

vegna vanda sem að þeirra mati er óleysanlegur, er samspil margra þátta og margar 

kenningar hafa sprottið upp á síðustu árum sem gera tilraun til að gera grein fyrir 

þessum þáttum. Rannsóknir síðustu ára hafa sýnt fram á tengsl sjálfsvíga við ýmsa þætti 

í fari eða umhverfi sjálfsvegandans sem líta má á sem orsaka eða áhættuþætti. Í skýrslu 

landlæknisembættisins frá árinu 1996 sem áður hefur verið vísað til segir að orsakir 

sjálfsvíga séu flókið samspil geðrænna, sálrænna, lífeðlisfræði- og félagslegra þátta. Af 

þessum sökum verða beinar orsakir sjálfsvígs ekki raktar fyrr en unnt er að greina 

áhættuþætti og atferli sem geta stuðlað að því að einstaklingur fremur sjálfsvíg. Þó eru í 

könnuninni nefndir nokkrir þættir sem hafa afgerandi tengsl við sjálfsvíg og 

sjálfsvígstilraunir, en þeir þættir eru þunglyndi, misnotkun áfengis og fíkniefna, 
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tilfinningaleg vandamál, vonleysi, bjargarleysi, félagsleg sefjun og slæm eða lítil tengsl 

ungs fólks við foreldra sína og jafnaldra svo dæmi séu nefnd.48  

Sjálfsvígsfræði er ört vaxandi fræðigrein sem miðar að því að öðlast bættari 

skilning á eðli og orsökum sjálfsvíga, með það í huga að með aukinni þekkingu á 

áhættuþættum sé hægt að efla forvarnarstarf og greiningu á sjálfsvígsatferli. Í þessari 

þekkingarleit sinni spannar greinin þannig hin ýmsu fræðasvið. Í hinum Vestræna heimi 

hefur svokallað sjúkdóms módel verið ríkjandi og haft mest áhrif á hvernig sjálfsvíg 

hafa verið útskýrð og skilin. Útfrá sjúkdóms módelinu eru sjálfsvíg og sjálfsvígstilraunir 

skilgreind sem einkenni geðsjúkdóms. Bæði forvarnir og meðferð einblína því fyrst og 

fremst á þennan undirliggjandi sjúkdóm, sem oftast er alvarlegt þunglyndi, geðklofi, 

persónuleikaraskanir og vímuefna misnotkun. Þrátt fyrir að í sumum tilfellum sé 

sjálfsvíg beinlínis tengt geðsjúkdómum, er í flestum tilfellum þó einhverskonar 

sambland af alvarlegri sálarkreppu og ytri atburðum sem leiða til slíkra gjörða. Á 

síðustu áratugum hefur fagleg nálgun á sjálfsvígshegðun þróast frá því að vera einungis 

byggð á sjúkdóma módelinu yfir í gagnkvæmari (more interactive) skilning á 

fyrirbærinu. Ólíkar kenningar hafa þróast en allar leggja þær nú áherslu á þau sálrænu 

ferli sem eiga sér stað innra með einstaklingnum og mikilvægi hins félagslega og 

menningarlega umhverfis hans.49 Í bókinni Suicide, an unnecessary death, fjallar 

Danuta Wasserman, MD og PHD í sálfræði og sjálfsvígsfræðum, um stress-viðkvæmnis 

módel (Stress-vulnerability model) sem greinir áhættuþætti í fari fólks sem geta leitt til 

sjálfsvígshegðunar.50 Í þessu módeli er sjálfsvígshegðun álitin vera viðbrögð við 

vandamálum eða deilum sem hafa þróast í samskiptum einstaklings við mikilvæga aðila 

í sínu lífi yfir lengri eða skemmri tíma. Þegar talað er um mikilvæga aðila (significant 

others) er átt við allt frá alla í nánustu fjölskyldu til meðferðaraðila, vina, vinnufélaga, 

bekkjarfélaga og annarra sem eru mikilvægir fyrir lífsgæði einstaklingsins. Yfir ævi 

einstaklings getur sjálfsvígshættan verið missterk, allt frá því að vera ekki til staðar og í 

það að verða mjög sterk á skömmum tíma. Þessar sveiflur geta stafað af neikvæðum 

lífsreynslum sem tengjast sérstaklega þessu mikilvæga fólki í lífi einstaklingsins, eða 

einstaklingur getur fyllst mikilli neikvæðni skyndilega án sýnilegrar ástæðu. 

                                                        
48 Nefnd um könnun á tíðni og orsökum sjálfsvíga á Íslandi, Könnun á tíðni og 
örsökum sjálfsvíga á Íslandi og tillögur til úrbóta 1996, s. 7-9.  
49 Dyregrov ofl., After the Suicide, s.58-59. 
50 Danuta Wasserman, Suicide, an Unnecessary Death, s. 13 
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Niðurlæging af vinnufélögum eða langvarandi einelti getur brotið niður sjálfstraust 

einstaklingsins og í vissum tilvikum leitt til sjálfsvígshegðunar. Alls ekki allir íhuga 

sjálfsvíg í kjölfar neikvæðrar lífsreynslu, heldur er fólk mjög mis viðkvæmt gagnvart 

þeim, en það er einmitt þessi viðkvæmni (vulnerability) sem skiptir höfuðmáli í 

gagnkvæmnis módelinu.51 Samkvæmt módelinu hefur genamengi einstaklings ásamt 

áunninni viðkvæmni áhrif á hversu móttækilegur einstaklingurinn er fyrir 

sjálfsvígsatferlinu. Áföll snemma a lífsleiðinni, langvarandi sjúkdómar, langvarandi 

misnotkun lyfja og áfengis eiga öll þátt í að gera einstaklinga viðkvæmari. Þessi 

viðkvæmni er svo talin vera lykillinn í að úrskurða um hvort að þættir einsog álag, 

geðsjúkdómur, áfengismisnotkun, félagsleg vandamál eða fjölskyldu krísa setja hann í 

áhættuhóp. Hvort fólk sviptir sig lífi eða ekki undir slíkum kringumstæðum er þá 

útskýrt með mismikilli viðkvæmni gagnvart slíkri tilhneigingu. Viðkvæmni 

einstaklingsins byggist svo á sálrænum, geðrænum, líffræðilegum og/eða félagslegum 

þáttum. Módelið tekur eftirfarandi þætti til athugunar þegar hætta á sjálfsvígshegðun er 

metin: Hlutverk hugarfars og persónuleika, hlutverk þátta í umhverfinu, áhrif viðbragða 

annarra og félagslegs og menningarlegs stuðnings og að lokum í hvaða aðstæðum 

viðkvæmni persónunnar er falin (varnarþættir) og í hvaða kringumstæðum er þess 

viðkvæmni er tjáð í sjálfsvígi eða sjálfsvígstilraun (áhættuþættir).52 

Sjálfsvígsatferli og hugsanir má því rekja til félagslegra, sálrænna og/eða 

líkamlegra orsaka, en í fæstum tilvikum er hægt að benda á einhverja eina orsök. 

Rannsóknir sína þó að sjálfsvíg eigi sér langan aðdraganda og að dauðinn sé í sjálfu sér 

ekki endilega takmarkið, heldur lausn undan þjáningunni. Sá sem hugleiðir sjálfsvíg og 

reynir það, kallar um leið á hjálp. Því er mikilvægt að þekkja og vera vakandi fyrir 

einkennum sem geta sett viðkomandi í sjálfsvígshættu. Einkenni sem slík geta komið 

fram t.d. í þunglyndi, lífsleiða, lítilli sjálfsvirðingu eða yfirlýsingum um að viðkomandi 

vilji ekki lifa lengur eða sé öllum byrði. Það er ekki óalgengt að unglingar trúi vini fyrir 

slíkum fyrirætlunum og mikilvægt er að brýna fyrir ungu fólki að leyfilegt sé að brjóta 

trúnað í slíkum tilfellum. Bætt heilbrigði, líkamlegt, andlegt og félagslegt er líklegt til 

að draga úr hættunni. Guðrún Eggertsdóttir telur nauðsynlegt að  hjálpa þurfi ungu fólki 

að öðlast betri sjálfsmynd og brýna fyrir því að það sé í lagi að gera mistök. Forvarnir 

                                                        
51 Dyregrov ofl., After the Suicide, s.59 
52 Danuta Wasserman, Suicide, an Unnecessary Death, s. 13. 
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sem þessar þurfa að berast markvisst að sérstökum áhættuhópum sjálfsvíga, svo sem 

þeim sem þjást af þunglyndi eða öðrum geðsjúkdómum, eða áfengis- og 

fíkniefnaneytendum, unglingum sem eiga í náms- og samskipta erfiðleikum og svo þeir 

sem reynt hafa sjálfsvíg áður.53 Í handbók fyrir aðstandendur sjálfsvíga sem gefin var út 

af Biskupsstofu segir að hvert sjálfsvíg sé frábrugðið því næsta og aðstæður sem að baki 

því búa eru alltaf einstakar þeim sem í hlut á, en þrátt fyrir þetta sýna margar rannsóknir 

að orsökin sé nístandi sálarkvöl og hyldjúpt vonleysi þess sem tekur eigið líf. 

Sálarangistin kemur yfir aðstandendur þegar eitthvað virðist óleysanlegt og aðstæður 

fullkomlega vonlausar. Hæfni og geta mannsins nægja ekki til að ráða fram úr 

vandanum og sjálfsmat og tök á tilverunni verða slök, en slíkt kallar fram vonleysi. 

Stundum verður slík sálarkvöl svo óbærileg að dauðinn virðist eina lausnin til að binda 

endi á hana. Sárast er þó að sá sem tók líf sitt áttaði sig ekki á að slíkar aðstæður eru 

einungis tímabundnar.54 

 

 

3.2 Hlutverk sálgætis gagnvart fólki í sjálfsvígshættu 

Aðstæður nútímamannsins eru breyttar og með aukinni einstaklingshyggju á 

Vesturlöndum er ábyrgð einstaklingsins orðin meiri. En þó sjálfsvitundin sé meiri og 

samvitundin minni, þýðir það ekki að hún sé sterkari en áður. Maðurinn stendur enn 

frammi fyrir erfiðum spurningum um tilgang lífsins, en nú er erfiðara að fá tilbúin svör, 

eða viðtekin viðhorf. En úr því að nú er það einstaklingurinn sem hefur réttinn að 

ákvarða um eigið líf og ekki samfélagið, er það þá okkar ábyrgð að reyna að koma í veg 

fyrir að einhver taki líf sitt, spyr Pétur. Bernard Haring er ekki í neinum vafa, ekki 

einungis er það skylda okkar sem kristnir einstaklingar að standa í vegi vilja þess sem 

vill taka líf sitt, heldur er það skylda okkar sem manneskjur. Meðal annars vegna þess 

að við eigum að ganga út frá því að sá sem ætlar að taka líf sitt sé á þeirri stundu ekki í 

ástandi til að taka slíka ákvörðun. Auk þessa á það að vera hlutverk samfélagsins að 

útvega viðkomandi þá hjálp sem hann þarf til að finna merkingu svo hann geti tekið 

ábyrga ákvörðun í framtíðinni. Okkur ber því ekki eingöngu skylda til að afstýra 

                                                        
53 Guðrún Eggertsdóttir, Sjálfsvíg!...Hvað svo?, s.15 
54 Ástvinamissir vegna sjálfsvígs; Handbók til sjálfshjálpar fyrir aðstandendur, 2009, 
s. 8-9. 
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atburðinum þegar hann er að eiga sér stað, heldur einnig að veita einstaklingnum aðstoð 

svo hann sjái sig ekki knúinn til að taka slíka ákvörðun aftur. Þannig er samfélagið að 

viðhalda sjálfu sér, segir Haring.55 Út frá þessum rökum er það hlutverk okkar sem 

kristinna einstaklinga að standa vörð um lífið og vinna gegn þeim öflum sem drífa fólk 

á brún örvæntingar. Sjálfsvígið er ekki lengur vandamál sjálfsvegandans eins og sér og 

heldur ekki skömm aðstandenda hans, heldur vandamál samfélags, vandi sem kristnum 

einstaklingum og kirkjum ber skylda til að vinna gegn.56 

Fólk í sjáflsvígshugleiðingum er líklegra til að leita aðstoðar hjá prestum enn 

öðrum starfstéttum, fyrir utan lækna. Þrátt fyrir þetta eru margir prestar sem ekki þekkja 

sjálfsvígshegðun og einkenni hennar nógu vel. Það er nauðsynlegt fyrir presta að vita 

hvernig þeir eiga að bregðast við sjálfsvígs krísum, segir Howard Clinebell í bók sinni 

Basic Types of Pastoral Care & Counseling. Clinebell talar um að hlutverk prestsins í 

slíkum aðstæðum sé fjórþætt: 1) Þekkja merkin þegar einstaklingur er í 

sjálfsvígshugleiðingum. 2) Veita nauðsynlega aðstoð þar til hægt er að útbúa vísun til 

fagaðila eða stofnana sem geta hjálpað viðkomandi. 3) Halda áfram að veita 

einstaklingnum og fjölskyldu hans/hennar sálgæslu sem miðar að því að hjálpa þeim að 

takast á við þá undirliggjandi þætti sem hafa áhrif á sjálfsvígshegðunina, bæði í 

einstaklingnum sjálfum og innan fjölskyldunnar. 4) Hjálpa fjölskyldunni að kljást við 

eyðileggjandi afleiðingar sjálfsvígstilraunar eða sjálfsvígs. Clinebell segir að sjaldan 

komi sjálfsvíg eins og þruma úr heiðskýru lofti, flestir senda frá sér einhverskonar hróp 

um hjálp áður en þeir reyna að taka líf sitt. Þetta kall eftir aðstoð getur birst á misjafnan 

hátt. Clinebell nefnir nokkur dæmi. Fyrir það fyrsta getur kallið verið augljós 

sjálfsvígshætta, allar sjálfsvígshótanir verður að taka alvarlega, jafnvel þó manneskjan 

sé einungis að reyna að stjórna öðrum ber dauðahótun sem þessi vott um að eitthvað 

alvarlegt sé að. Duldar sjálfsvígshótanir, þegar fólk segir lífið vera tómt og tilgangslaust 

og að það sé einskis virði eða upplifa að það sé fast í vonlausum aðstæðum geta verið 

undanfari sjálfsvígshugsana. Þunglyndi getur einnig verið hættumerki, Clinebell vísar í 

Karl Meninger sem segir að allt þunglynt fólk sé mögulega í sjálfsvígshættu. Líkt og við 

höfum áður komið inn á í þessari ritgerð, þýðir þó ekki að ef einhver þjáist af þunglyndi 

að hann sé í sjálfsvígshættu, en sú hætta mælist einungis um 5% hjá þeim hópi. 

                                                        
55 Um sjálfsvíg, 1997, s. 14-18 
56Um sjálfsvíg, 1997, bls 16 
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Einkenni alvarlegs þunglyndis geta þó þróast út í sjálfsvígshegðun eða hugsanir, líkt og 

lamandi vonleysi eða tilfinningalegur doði og einangrun frá öðrum. Erfiður missir eða 

flókin sorg, eða þegar verulega er dregið úr sjálfstrausti einstaklingsins og önnur áföll 

geta leitt til sjálfsvígshegðunar í ákveðnum tilfellum. Geðsjúkdómar og aðrir sálrænir 

kvillar eða langvarandi sjúkdómar geta einnig verið áhættuþættir. Sumir þeirra sem eru 

veikir á geði eru í sjálfsvígshættu, en Clinebell tekur þó fram að flestir séu það ekki. 

Hver sá sem er í óreiðu og ójafnvægi andlega, sem upplifir sterka höfnun og/eða 

vonleysi er mögulega í sjálfsvígshættu. Það er nauðsynlegt að prestur sem hefur fólk í 

sálgæslu sem sýnir eitthvert þessara einkenna að spyrji hreint út hvort viðkomandi hafi 

reynt sjálfsvíg eða sé að íhuga það og þá hvernig. Sumir óttast að með því að spyrja séu 

þeir að planta hugsuninni hjá einstaklingnum, en Clinebell segir að sá ótti sé ekki á 

rökum reistur. Ein af ástæðum þess að nauðsynlegt er að spyrja slíkra spurninga er til að 

hægt sé að meta sjálfsvígshættuna. Hafi einstaklingurinn mjög skýrar áætlanir um 

hvernig hann/hún ætlar að taka líf sitt, ber að taka hættuna mjög alvarlega. Í aðstæðum 

þar sem hættan er mjög aðkallandi segir Clinebell að prestur eigi að reyna að beita 

rökum til að í það minnsta fresta fyrirætlum viðkomandi um að taka líf sitt þangað til 

hægt er að koma viðkomandi undir læknishendur. Clinebell segir mikilvægt að fá 

símanúmer náinna ættingja, vina og læknis og útskýra af hverju það er nauðsynlegt að 

láta þau vita svo þau geti veitt stuðning. 57 

Pétur tekur í ritinu Um sjálfsvíg, álit þetta hlutverk presta og annarra þjóna 

kirkjunnar einnig til umfjöllunar í og greinir meðal annars frá grunnreglum sem 

sálgæsluaðilum ber að hafa í huga þegar til þeirra leitar einstaklingur í 

sjálfsvígshugleiðingum. Fyrir það fyrsta nefnir Pétur að þjónar kirkjunnar, hvort sem 

um ræðir presta eða djákna, eiga ekki að predika synd fyrir fólki sem er í þunglyndi eða 

glímir við geðræn vandamál, heldur eiga þeir að benda á Krist sem segir ,,Komið til 

mín, öll þér sem erfiðið og þunga eruð hlaðin, og ég mun veita yður hvíld.” (Mt. 11:28). 

Kærleikurinn sem kristin trú boðar á að birtast í verki, sálgætir huggar í kærleika og 

þessi krafa nær út fyrir hlutverk kirkjunnar sem stofnunar og á að móta afstöðu kristna 

einstaklingsins til samfélagsins í heild. 58 Pétur nefnir í framhaldinu 11 atriði sem hann 

                                                        
57 Clinebell, Howard, Basic Types of Pastoral Care & Counselling; Resources for the 
Ministry of Healing and Growth, Nashville, Abingdon Press, 1984, s. 235-237. 
58 Um sjálfsvíg, 1997, s. 15. 
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telur að þjónum kirkjunnar beri að hafa í huga í þessum aðstæðum sem ég birti hér 

samantekt á.  

Sálgæti ber að: 

1. Læra að þekkja merki og einkenni sem fylgja sjálfsvígshugsunum og geta 

þannig greint þau áform sem skjólstæðingur kann að hafa um að taka eigið líf.  

2. Mynda tengsl við skjólstæðing með sjálfsvígsáform, kanna tengslanet hans og 

finna mögulega stuðningshópa eða einstaklinga 

3. Hvetja skjólstæðing til að tjá hugsanir sínar án þess að hann upplifi sig 

fordæmdan. 

4. Spyrja beint út hvort svo sé, ef grunur leikur á að skjólstæðingur gangi með 

sjálfsvígshugsanir. 

5. Styðja viðkomandi í að sjá lífsvon og möguleika í stöðu sinni. 

6. Fá viðkomandi aftur í viðtal og halda tengslum við hann/hana. 

7. Koma skjólstæðing í skilning um að honum/henni sé ekki sama um afdrif hans. 

Biðja fyrir skjólstæðing og hvetja hann til bænar.  

8. Virða trúnað, en lofa engu sem gæti leitt til þess að sálgætir lendi í þeirri aðstöðu 

þagnarheitsins vegna að þurfa aðgerðarlaus að horfa upp á sjálfsvíg eða geta 

ekki kallað aðra til aðstoðar ef með þarf.  

9. Reyna að komast að því hvað hratt sjálfsvígsferlinu af stað og reyna að greiða úr 

flækjum og finna bjargir innra með skjólstæðingnum sem hægt er að efla til að 

vinna gegn viljanum að deyja og leiðrétta ranghugmyndir hjá skjólstæðing með 

því að benda á guðfræði lífsins og skyldu hvers manns að lifa lífinu sér og 

öðrum til góðs. 

10. Meta hversu yfirvofandi hætta er á dauða og gera viðeigandi ráðstafanir strax 

byggðar á því mati, það er á ábyrgð starfsfólks með klíníska þekkingu og 

reynslu að meta hvenær hættan er það mikil að þagnareiður og trúnaður við 

skjólstæðing og aðstandendur hans verður að víkja. Mynda teymi stuðningsaðila 

fyrir þann sem hyggur á sjálfsvíg og aðstandendur. Ábyrgðin er ekki einungis 

aðstandenda heldur samfélagsins, safnaðarins og sálusorgarans, sá sem hefur 

reynt sjálfsvíg hefur ekki getu til að mynda slíkt net sjálf/ur.  
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11. Gera það upp við sig að ekki er víst að allt þetta nægi til að koma í veg fyrir 

sjálfsvíg. Huggun, uppörvun og sálusorgun við aðstandendur þeirra sem hafa 

fyrirfarið sér er mikilvægt forvarnarstarf. 59 

Þessi atriði Péturs eru nokkuð í anda þess sem Clinebell segir og góður leiðarvísir fyrir 

þjóna kirkjunnar sem mæta fólki í sjálfsvígshugleiðingum. Það er þó einnig eftir að 

hættan er liðin hjá sem einstaklingurinn þarfnast aðstoðar. Clinebell telur að sú aðstoð 

sé þríþætt. Í fyrsta lagi þarf einstaklingurinn áframhaldandi stuðning og sálgæslu, í öðru 

lagi meðferð hjá sálfræðingi/geðlækni og/eða fjölskylduráðgjöf til að vinna með 

undirliggjandi áhættuþætti og í þriðja lagi þarf hann aðstoð við andleg og gildistengd 

vandamál sem oft eru rótin að því vonleysi og tilgangsleysi sem hann upplifir. Það ber 

þó að hafa í huga þegar unnið er með fólki í sjálfsvígshugleiðingum að einungis lítill 

hluti þeirra sem hóta að taka líf sitt láta verða af því, en þegar allt kemur til alls er 

ábyrgðin í höndum þess sem lokaákvörðun tekur um að binda endi á sitt eigið líf. Ef 

viðkomandi hefur staðfastlega ákveðið að taka líf sitt mun sá einstaklingur líkast til láta 

af því verða sama hversu hæfir aðilarnir eru sem reyna að koma í veg fyrir það. 

Clinebell segir að oft megi rekja sjálfsvíg eða tilraun til sjálfsvígs til samskiptavanda 

innan fjölskyldna og því nauðsynlegt að hægt sé að vinna með þeim einnig til að skapa 

betri og opnari samskipti innan fjölskyldunnar. Eftir sjálfsvíg er nær alltaf þörf fyrir alla 

fjölskylduna að fá sálgæslu og fjölskylduráðgjöf til að vinna úr erfiðum tilfinningum, 

skömm, sekt og reiði gagnvart hinum látna.60  

En þrátt fyrir að til séu viss hættumerki, er nær ómögulegt að segja til um 

nákvæmlega hvenær raunveruleg sjálfsvígshætta er til staðar. Það eru nokkrir þættir sem 

gera bæði fjölskyldu og fagaðilum erfitt fyrir að koma auga á þessi hættumerki. 

Handbókin tekur þetta til umfjöllunar, en þar er komið inn á þá vandasömu staðreynd að 

þeim sem í sjálfsvígshættu er getur reynst mjög erfitt að biðja um hjálp, sem er meðal 

annars talið skýra hvers vegna fleiri karlar en konur taka eigið líf. Stundum er það 

einnig svo að manneskjur í sjálfsvígshættu vilja ekki íþyngja öðrum með vandamálum 

sínum, sérstaklega ekki þeim sem næst þeim standa. Enn aðrir skammast sín fyrir slíkar 

hugsanir. Þrátt fyrir að sjálfsvíg þyki ekki lengur jafn mikill smánarblettur og fyrrum 

finnst mörgum þetta samt sem áður alger mannorðsspjöll. Þannig geta persónulegar eða 

                                                        
59 Um Sjálfsvíg, 1997, s. 47. 
60 Clinebell, Basic Types of Pastoral Care & Counselling, s. 235-238. 
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trúartengdar ástæður orsakað að viðkomandi heldur tilfinningum sínum fyrir sjálfan sig 

og leiti sér ekki hjálpar eða viðurkenni þær ekki í samtali við sálgæti. Sálarangist er 

sjaldnast drifkraftur í því að fólk tali opinskátt um sína líðan og tilfinningar. Angistin 

heldur manneskjunni í eins konar fangelsi, tekur frá henni alla orku og tærir hana að 

innan. Hún gerir hana sjálfsmiðaða og rýfur hana úr tengslum við aðra. Handbókin 

gengur svo langt að segja að djúp angist sem þessi firri manneskjur vitinu, en það er 

einmitt á þeirri stundu, þegar dómgreind er skert og rökhugsun takmörkuð að 

einstaklingur er í mestri hættu á að taka líf sitt. Sjálfsvígshugsanir eru svo andlega 

íþyngjandi að þær geta myndað gjá milli þolenda og ástvina þeirra. Það eina sem kemst 

að hjá þolandanum er að losna undan kvölinni og vonleysinu. Einnig hefur komið í ljós 

að sjálfsvíg tengjast sterklega breytingum í heila og efnafræðilegu ójafnvægi í 

heilanum, en þessir áhrifaþættir minnka mögulega hæfni einstaklingsins til að leita sér 

aðstoðar. En þó að hinn látni hafi ekki viljað eða getað deilt angist sinni með sínum 

nánustu, þýðir það ekki að hann hafi ekki kært sig um þá, heldur er þröngsýni 

fylgifiskur sjálfsvígsþanka, fólk lokast af í sinni eigin veröld og hættir að hugsa skýrt.  

Sjálfsvíg er ekki fyrirsjáanlegt, þrátt fyrir að greina megi að vissu marki hvort 

einhver sé í slíkri hættu er vonlaust að segja til um með fullri vissu hvort eða hvenær 

manneskja tekur eigið líf. Manneskjur sem eru í sjálfsvígshugsunum deila stundum 

fyrirætlunum sínum sem öðrum, en þeir sem hlusta trúa þeim kannski ekki eða vita 

hreinlega ekki hvernig þeir eigi að bregðast við. Vinir og ættingjar þeirra sem eiga að 

baki margar sjálfsvígstilraunir verða smám saman sljórri fyrir hættunni, og átta sig 

jafnvel ekki á því að hættan eykst meðan sjálfsvígshugsanirnar halda áfram að malla, 

þannig sofna menn á verðinum og aðhafast ekkert. Að mínu mati er mögulega í 

einhverjum tilvikum um að ræða einskonar varnarkerfi aðstandenda, sem verða að 

vernda sjálfa sig fyrir stöðugum áhyggjum og ótta við að einhver nákominn þeim svipti 

sig lífi. Vonleysi og uppgjöf getur auðveldlega smitast í aðstandendur, sem ekki finna 

hjá sér meiri kraft til að horfast í augu við hættuna lengur. Jafnvel fagfólk á í 

erfiðleikum með að átta sig á einstaklingum í sjálfsvígshugleiðingum, en margir slíkir 

höfðu samband við heilsugæsluna skömmu fyrir dauða sinn. Sjálfsvígshættan getur því 

farið fram hjá mönnum, þegar skimun og mat á hættunni er ófullnægjandi. Þetta á 
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jafnframt við fagfólk í geðheilbrigðisgeiranum sem getur verið blint fyrir hættunni.61 

Lokaákvörðun um að taka eigið líf, liggur alltaf hjá einstaklingnum og þar með 

ábyrgðin einnig. Þjónum kirkjunnar, sem og öðru fagfólki og einstaklingar hafa þó 

möguleika á að grípa inn í og veita aðstoð í þeim tilvikum þar sem hættumerki liggja 

fyrir og einstaklingurinn er móttækilegur fyrir slíkri aðstoð. Þetta ber prestum einnig að 

hafa í huga þegar þeir eru í sálgæsluhlutverki gagnvart einstaklingum í 

sjálfsvígshugleiðingum. Dyregrov nefnir að mikilvægt sé að fjárfesta í betri 

meðferðarúrræðum fyrir sjúklinga sem haldnir eru sjálfseyðingarhvöt, en vegna þess að 

sjálfsvíg og orsakir þess eru í eðli sínu margbrotnar er erfitt að finna eina leið sem 

hentar öllum.62  

 

3.3 Sorg í kjölfar sjálfsvígs 

Það er engin sterkari tjáning á ást en sorg.63 Allt fram að lokum síðustu aldarmóta voru 

ríkjandi kenningar um sorg sem gengu út frá því að sorgarferlið ætti sér stað innan 

ákveðins tímaramma, í ákveðinni röð í fastmótuðum ferlum eða stigum sem allir 

syrgjendur þyrftu að ganga í gegnum, svosem stig afneitunar. Þessar kenningar má rekja 

til sálfræðingsins Sigmund Freud, sem hafði þó nokkuð aðra sýn og skilning á sorg og 

sorgarferlum en sérfræðingar á því sviði hafa í dag. Meðal annars taldi Freud 

nauðsynlegt að syrgjandi sliti öllum tengslum við hinn látna og var það frumforsenda 

þess að viðkomandi gat unnið sig úr sorginni. Margir komu á eftir Freud og útfærðu 

kenningar hans ennfremur, stigin voru útfærð af meiri nákvæmni og tímaramminn 

síbreytilegur. Það var þó nokkuð ljóst að sorgin átti að eiga sér stað innan mjög þröngs 

ramma og allt sem fór út fyrir hann var jafnvel álitið afbrigðilegt eða sjúkleg sorg.64 

Þessar kenningar koma þó ekki heim og saman við niðurstöður rannsókna og reynslu af 

sorgarvinnu með einstaklingum í dag. Þrátt fyrir að fólk kannist við eitthvað af því sem 

einkenna viss stig, er í raun ekki til neitt staðlað sorgarferli sem allir ganga í gegnum, 

heldur er sorg mun flóknara fyrirbæri og jafn fjölbreytilegt og syrgjendurnir sjálfir. Það 

er mikilvægt að gera syrgjendum grein fyrir þessu svo hvorki þeir sjálfir né aðrir geri 

                                                        
61 Ástvinamissir vegna sjálfsvígs; Handbók til sjálfshjálpar fyrir aðstandendur, 2009, 
s. 10-11. 
62 Dyregrov ofl., After the Suicide, s.45. 
63 Dyregrov ofl., After the Suicide, s. 50. 
64 Neimeyer, A. Robert, Meaning Reconstruction and the Experience of Loss, 
Washington, American Psychological Association, 2007, s. 15-17. 
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óraunhæfar kröfur eða komi með fullyrðingar um sorg þeirra sem ekki koma heim og 

saman við þeirra raunveruleika. Að sama skapi eru sorgarviðbrögð í kjölfar sjálfsvíga 

mjög mismunandi hvað varðar styrkleika og lengd í tíma. Sorgin er líka breytileg með 

tímanum, og misjafnt að hverju hún beinist. Flestir upplifa þó sterk viðbrögð við missi 

og reynsla ásamt rannsóknum hefur sýnt að almennt er sorgarferlið langtímaverkefni.65    

Hollenskur rannsóknarhópur, með sálfræðinginn Margaret Stroebe í fararbroddi 

hefur þróað nokkuð sem kallast The Dual Process model of Coping with Bereavement, 

eða DPM. DPM módelið tekur mið af og hefur þróað kenningar um sorg sem koma 

betur heim og saman við raunveruleika syrgjandans.66 Í kjölfar missis einhvers 

nákomins er margt sem syrgjandinn þarf að kljást við. Í þessu módeli hefur því verið 

skipt í tvö ferli sem bæði geta verið streituvaldar hjá syrgjandanum. Annars vegar það 

ferli sem snýr að tilfinningum tengdum missinum og hins vegar verkefni sem 

syrgjandinn þarf að takast á við dags daglega sem tengjast honum, það er hina praktísku 

hlið missisins, svo sem undirbúningur jarðarfararinnar, endurskipulagningu og aðlögun 

nýs hversdags án hins látna og margt fleira. Þar sem syrgjandi getur ekki tekist á við 

hvorutveggja samtímis er gjarnan togstreita milli þessara tveggja ferla. Það er að segja á 

milli þess að finna missinum stað og finna enduruppbyggingunni stað. Hvoru tveggja 

eru streituvaldar og því er nauðsynlegt að syrgjandinn finni einhvers konar leið til að 

takast á við hvoru tveggja í hæfilega miklu magni í senn gegnum allt sorgarferlið. Þetta 

ferli kallast sveifluhreyfing (oscillation) og vísar til þess þegar fólk fer á reglubundinn 

hátt milli þessara tveggja ferla, en markmiðið er ávallt að ná jafnvægi milli þeirra svo 

fólk geti kljást við missinn á uppbyggilegan hátt meðan það heldur enn tengingu við 

raunveruleikann og getur tekist á við vandamál daglegs lífs tengdum missinum.67 

Sorgin í kjölfar sjálfsvígs veldur alvarlegum sálaráverkum, enda einn sárasti 

missir sem til er.68 Rannsóknir sýna að sjálfsvíg er einstaklega álagsvaldandi atburður 

fyrir hina nánustu, jafnvel löngu eftir sjálfsvígið, en það er mjög misjafnt hversu lengi 

og í hvaða mæli slíkt hefur áhrif á fólk.69  Sjálfsvíg er yfirleitt þyngri byrði að bera fyrir 

eftirlifendur, vegna þess að hinn látni var sjálfur persónulega valdur að dauða sínum, 

                                                        
65 Dyregrov ofl., After the Suicide, s. 50-53. 
66 Dyregrov ofl., After the Suicide, s. 146. 
67 Neimeyer, Meaning Reconstruction and the Experience of Loss, s. 57-59 
68 Ástvinamissir vegna sjálfsvígs; Handbók til sjálfshjálpar fyrir aðstandendur, 2009, 
s. 7. 
69 Dyregrov ofl., After the Suicide, s. 147. 
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ólíkt slysum þar sem dauðinn kemur sem eitthvað utanaðkomandi afl og var hvorki 

óskað af hinum látna, né stjórnað af honum. Sjálfsvíg leiðir því af sér erfiðar spurningar 

um hvers vegna og eftirlifendur þurfa að finna svar sem þeir geta lifað með. Flestum 

syrgjendum sjálfsvíga finnst nauðsynlegt að finna svar við þessum spurningum, til að ná 

sátt. Ferlið að leita svara tekur þó langan tíma, það er flókið og yfirleitt margþættar 

ástæður fyrir því að einhver ákveður að taka líf sitt. Sökum þessa fylgir sjálfsvígi oft 

svokölluð ,,flókin sorg“ (Complicated grief). Við tölum einungis um flókna sorg þegar 

sorgarviðbrögð eru óvenju sterk og koma í veg fyrir að fólk virki eðlilega í daglegu lífi, 

segir Dyregrov, og ástandið hefur verið viðvarandi í lágmark 6 mánuði. Þeir sem missa 

einhvern nákominn vegna sjálfsvígs eru í mun meiri hættu á að þróa með sér flókna sorg 

enn aðrir. Þessir einstaklingar þurfa gjarnan á aðstoð fagaðila að halda til að vinna úr 

sorg sinni.  

Í sorginni eftir sjálfsvíg felast margir flóknir ferlar sem hafa misjöfn andlit. 

Sumir upplifa reiði gagnvart sjálfsveganda og aðrir gagnvart sjálfum sér eða öðrum sem 

þeim finnst vera á einhvern hátt ábyrgir. Margir upplifa fyrst og fremst leiða og 

tómleika. Þegar sorgarviðbrögð í kjölfar sjálfsvíga eru skoðuð, kemur í ljós að nokkur 

kynjamunur er þar á. Konur leita meira inn á við, eru meira í tilfinningunum og eiga 

auðveldara með að tala um það meðan karlar leita út á við, forðast tilfinningarnar og 

einbeita sér frekar að verkefnum sem þarf að leysa eða sökkva sér í vinnu. Algengt er að 

fólk upplifi erfiðar tilfinningar líkt og sekt og skömm, eða einhvers konar sambland af 

þessu öllu.70 Staðlað sorgarferli sem allir ganga í gegnum fyrirfinnst þó ekki. Í handbók 

sem fræðslusvið Biskupsstofu og Skálholtsútgáfa gáfu út árið 2009 og heitir 

Ástvinamissir vegna sjálfsvígs. Handbók til sjálfshjálpar fyrir aðstandendur, og byggir 

á sjálfshjálparkenningum Survivors of Suicide (SOS) í Bandaríkjunum, er þó bent á að 

svo virðist sem allir sem syrgja vegna sjálfsvíga gangi í gegnum ákveðin stig, þau leiða 

ekki endilega hvert af öðru og það er misjafnt hversu lengi hver er á hverju stigi og 

jafnframt er hægt að vera á fleira enn einu stigi samtímis. En þar sem það er auðveldara 

að fjalla um stigin í ákveðinni röð verður það gert hér. Svo virðist sem allir gangi í 

gegnum ringulreiðarstig í kjölfar sjálfsvígs. Á þessu stigi gengur ekkert upp hjá fólki í 

bókstaflegri merkingu, stigið einkennist af niðurbroti og yfirþyrmandi angist og 

tilfinnigum sem steypast yfir einstaklinginn. Þetta getur verið tímabil örvæntingar, 
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sektarkenndar og ásökunar. Í kjölfar þessa gæti komið magnleysisstig, tímabil þar sem 

fólki finnst það vera að niðurlotum komið, andlega og líkamlega. Þeir sem ekki deila 

sorg þeirra virðast þeim fráhverfir og mögulega upplifir fólk að það sé að missa alla 

stjórn á tilverunni. Þessi stig geta svo varað svo mánuðum skiptir, jafnvel í ár eða meira. 

En smátt og smátt hrekkur fólk aftur í gírinn, bráðasorg hjaðnar og sálarangistin 

stöðvast á bærilegra stigi. Þetta stig kallast ónæmingarstig, en þá er fólk gjarnan 

meðtækilegra fyrir sjálfshjálp.. Fólk finnur fyrir meiri orku og fer að mjakast í rétta átt, 

en þetta er nokkurs konar forstig að jafnvægisstiginu. Síðasta þrepið í þessu sorgarferli 

sem lýst er, er svo umbreytingarstig. Þegar því hefur verið náð er fólk breyttar 

manneskjur í þeim skilning að það upplifir sig öðruvísi í kjölfar missisins. Skoðanir og 

gildismat eru lituð af þessari reynslu og sjálfskennd er að hluta til endurfædd. Fólki 

finnst það orðið eðlilegt á ný.71 Það skal þó aftur ítrekað að reynsla hvers og eins af 

slíkum missi getur verið mjög misjöfn og sorgarferlið í kjölfarið einstaklingsbundið.  

 

3.4 Eðlileg viðbrögð við óeðlilegum atburði 

Það sem við getum þó sagt að sé sameiginlegt með viðbrögðum fólks við sjálfsvígum, 

er að þau eru eðlileg viðbrögð við óeðlilegum (extreme) atburði.72 Sjálfsvíg er  

óeðlilegasti dauðdagi sem hugsast getur og missir í kjölfar slíks dauðdaga sá 

óeðlilegasti sem hægt er að upplifa. Tilfinninga- og sorgarviðbrögð aðstandenda eru 

hins vegar fullkomlega eðlileg.73 Fyrir flesta kemur sjálfsvíg einhvers nákomins eins og 

þruma úr heiðskýru lofti og yfirleitt á lífsskeiði sem er mjög sjaldgæft að deyja á. Þetta 

veldur vanalega sorgar- og áfallaviðbrögðum hjá syrgjendum sem hafa nokkra 

sameiginlega þætti. Dyregrov nefnir í því samhengi að fyrst og fremst upplifi fólk að 

hafa enga stjórn á aðstæðum, líkt og í ringulreiðarstiginu sem lýst er hér að framan. 

Næst bendir hún á að mjög algengt sé meðal þeirra sem syrgja eftir sjálfsvíg að upplifa 

sektarkennd og velta fyrir sér ósvöruðum spurningum. Þetta telur Dyregrov vera 

miðlægt í sorgarferlinu. Það er þó einnig eðlilegt að upplifa ekkert af þessu af ráði. 

Nýlegar rannsóknir sýna að um fimmtungur fólks sem syrgir í kjölfar sjálfsvígs upplifir 
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ekki sterk eða margbrotin viðbrögð, hvorki strax eftir viðburðinn né löngu síðar. Sorg er 

alltaf mjög persónubundin. 

Meðal þess sem flestir upplifa þó í kjölfar atburðarins, og almennt i kjölfar þess 

að missa ástvin, er ákveðinn óraunveruleiki. Upplifunin getur verið líkt og í draumi, eða 

kvikmynd, fólk sér jafnvel hlutina utanfrá og í þriðju persónu þar sem allt virkar 

óraunverulegt. Tímaskynið getur einnig breyst hjá fólki, sumum finnst sem tíminn 

standi í stað og þannig getur syrgjandinn jafnvel kennt sér um að hafa ekki brugðist 

nógu hratt við í aðstæðum þar sem hann hafði í raun einungis augnablik til að bregðast 

við. Í þeim tilvikum þegar dauðinn á sér stað inni á heimilinu og fólk reynir 

lífgunartilraunir, getur það áfellst sig eftirá fyrir að hafa verið of svifaseint þrátt fyrir að 

hafa í raun brugðist hratt og rétt við. Þessi upplifun að aðstæður séu óraunverulegar, 

stafar af því að tilfinningarnar eru settar á bið til að vernda viðkomandi fyrir sársauka. 

Öll orka manneskjunnar getur þá nýst í að takast á við þá stöðu sem nú er orðin. Þó 

þessi varnarháttur sé fólki lífsnauðsynlegur í slíkum aðstæðum, getur hann þó einnig 

leitt til þess að fólk sjái atburðarrásina í mjög óraunsæu ljósi eftir á. Þetta getur valdið 

því að fólk gerir óraunsæjar kröfur til sín, ýmist áður enn atburðurinn átti sér stað, eða í 

því að hann átti sér stað, eftir því sem við á. Það veldur því að margir syrgjendur áfellast 

sjálfa sig eftir á fyrir það hvernig þeir brugðust við. Margir áfella sig fyrir að hafa ekki 

brugðist rétt við, og aðrir fyrir að hafa ekki kvatt viðkomandi á dauðastundinni því þeir 

voru uppteknir við endurlífgunartilraunir, sem þeir skilja síðar að voru vonlausar.  

Flestir upplifa einnig sterkt áfall (trauma) þegar þeir missa einhvern nákominn 

vegna sjálfsvígs. Strax í kjölfarið upplifa flestir doða, svima og allt verður 

yfirþyrmandi. Margir eiga erfitt með að tala og hugsa skýrt. Líkamsviðbrögð einsog 

skjálfti, örari hjartsláttur, ógleði, hrollur eða svimi eru ekki óalgeng í svona aðstæðum. 

Flæði hugsana og spurninga sem leita gjarnan á huga þeirra og allt verður ein ringulreið. 

Fæstir hafa upplifað annað eins áfall áður og sjokkið sjálft getur jafnvel valdið skelfingu 

hjá fólki. En líkt og áður sagði veitir þetta sjokk syrgjandanum ákveðna tilfinningalega 

vernd og gefur honum aukinn tíma til að vinna úr því og átta sig smátt og smátt á hvað 

hefur gerst. Sterkum viðbrögðum er frestað svo tilfinningarnar verði ekki of 

yfirþyrmandi. Þetta sjokk sem kemur í upphafi er svo sterkt að það getur tekið 

klukkutíma, daga og jafnvel vikur eða lengri tíma áður en manneskjan hefur fyllilega 

gert sér grein fyrir hvað hefur gerst. Missir vegna sjálfsvígs veldur þessum og öðrum 
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algengum áfallastreituviðbrögðum svo sem, sektarkennd, endurupplifun á atburðinum, 

kvíða og viðkvæmni, röskun á svefn, magnleysi, einbeitingarleysi, óeirð og reiði og að 

lokum tilfinningar sem tengjast sorg, missi, löngun og sársauka. Algengt er að fólk 

endurupplifi atburðinn, eða fái einskonar ,,flash back“ og sjái þá eða jafnvel finni 

lyktina af einhverju sem var óþægilegt í tengslum við dauðsfallið. Slíkt getur sótt á fólk 

lengi á eftir. Í sálgæslu og meðferð eftir á þarf því sérstaklega að gæta að þeim sem 

komu að hinum látna og sjá til þess að þeir fái viðeigandi aðstoð. Sumir eiga erfitt með 

að komast út úr þessum fyrstu viðbrögðum og halda áfram að bæla niður erfiðar 

tilfinningar jafnvel í mörg ár. Slíkt veldur gríðarlegri streitu og þreytu til langs tíma 

enda fer mikil orka í að bæla niður svo sterkar tilfinningar. Kvíði og ótti getur einnig 

verið afleiðing áfallsins. Í slæmum tilfellum getur óttinn breyst í svokallaðan 

hörmungaótta (catastrophic fear), en þá lifir syrgjandinn stöðugt í þeim ótta að 

einhverjar hörmungar muni henda fjölskyldu hans/hennar eða vini. Þetta leiðir gjarnan 

til þess að foreldrar ofverndi börnin sín. Hugsanir leita á fólk þegar það reynir að sofna 

og þessar hugsanir geta orðið dekkri með tímanum. Fólk getur jafnvel sokkið í myrkur 

þessara hugsana og orðið þunglynt á tímabili. Ekki er óalgengt að fólk upplifi jafnvel 

röskun á skammtímaminni. Fólk veit með huganum en ekki tilfinningunum hvað hefur 

átt sér stað. Það er nauðsynlegt að aðstandendur syrgjendanna hafi skilning á þessum 

sjálfsbjargarviðbrögðum sem einkenna fyrstu vikur og jafnvel mánuði eftir áfallið og 

setji enga pressu á fólk að sýna sterkari viðbrögð.74 Enn og aftur er mikilvægt að gera 

syrgjanda grein fyrir að viðbrögð hans/hennar séu eðlileg. Þetta kemur skýrt fram í 

Handbók eftirlifenda.  

 

3.5 Sjálfvalinn dauði og sekt 

Sú staðreynd að dauðinn var sjálfvalinn, aðgreinir sjálfsvíg frá öðrum tegundum 

skyndilegs dauða og leiðir gjarnan til erfiðra vangaveltna sem snúast að því að skilja 

hvers vegna. Sjálfsvíg gerist alltaf skyndilega, jafnvel þó hættumerki hafi verið sýnileg 

og jafnvel þó viðvörun hafi verið gefin reynist aðstandendum ómögulegt að ímynda sér 

að einhver náinn þeim framkvæmi slíkan verknað. Það er ekki óalgengt að eftirlifendur 

komi síðar auga á viðvörunarmerki sem voru til staðar fyrir sjálfsvígið og kenni sér um 

að hafa ekki brugðist við þeim, og finnist það hafa svikið hinn látna. En það er sjaldan 
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sem þetta byggir á raunsæi. Þetta getur þó valdið mikilli vanlíðan hjá eftirlifendum, sem 

finnst þeir hafa brugðist hinum látna. Við getum ekki alltaf sett okkur í spor annarra eða 

gert okkur í hugarlund hvað þau eru að hugsa og líkt og áður hefur verið komið inn á 

getur reynst mjög erfitt að skilja og koma auga á hin sönnu merki þess að hætta á 

sjálfsvígi sé yfirvofandi.75 Það getur tekið mörg ár fyrir fólk að öðlast fullan skilning á 

því hvers vegna einstaklingurinn valdi þessa leið, ef það gerist þá einhvern tímann. Þetta 

á sérstaklega við þegar ungt fólk á í hlut sem virtist að öllu öðru leyti vera heilbrigt og 

líða velog nánasta fjölskylda hefur ekki séð nein teikn um það sem var í vændum. 

Flestir syrgjendur hafa þörf fyrir svör og útskýringar á sjálfsvígi, jafnvel þó það dragi 

ekki endilega úr sorginni og missinum. Stundum vakna spurningar um ætlun og 

verknað. Skyldi hinn látni afleiðingar sjálfsvígsins? Þetta á sérstaklega við þegar börn 

taka líf sitt, skildu þau að dauðinn var endanlegur? Margir syrgjendur finna svör eða 

kenningar sem þeir geta lifað við og aðrir sætta sig við að fá aldrei neitt endanlegt svar. 

Því miður eru einnig margir sem fara hring eftir hring i leit að svörum í lengri tíma. 

Stundum er undanfari sjálfsvígsins deila sem syrgjandi átti við hinn látna sem 

syrgjandanum tókst ekki að finna lausn á. Syrgjandinn getur því upplifað sjálfsvígið 

sem algera höfnun af hálfu hins látna.  

Eftirlifendur sjálfsvíga kljást oft við sérstaka tegund sektarkenndar, sem er 

blönduð ábyrgðartilfinningu og vangaveltum yfir hvers vegna. Ásakanir, bæði í eigin 

garð og annarra auk sektartilfinningar eru mjög algengar í kjölfar sjálfsvígs. 

Sjálfsásökunin tengist gjarnan ásökun í garð annarra fjölskyldumeðlima og stundum 

utanaðkomandi aðila, líkt og sálfræðinga og annarra meðferðaraðila í 

geðheilbrigðisgeiranum. Sem dæmi má nefna að 25% sjálfsvíga eiga sér stað meðan 

sjálfvegandinn er í meðferð í heilbrigðiskerfinu eða strax eftir útskrift þaðan, en slíkt 

getur valdið mikilli reiði og ásökun gagnvart kerfinu, sem oftar en ekki bregst 

sjálfsvegandanum og fjölskyldu hans. Margir festast í sjálfsásökuninni, og áfellast sig 

fyrir að hafa ekki gert eitthvað meira til að koma í veg fyrir sjálfsvígið. Enn fleiri 

áfellast sig fyrir að hafa ekki áttað sig á alvarleika vandamálsins sem hinn látni var að 

kljást við og sjá fyrir sér að hafa kannski getað gert eitthvað eða komið með einhverja 

lausn sem hefði afstýrt þessum skelfilega dauðdaga. Staðreyndin er hins vegar sú að 

sjaldnast getur náinn ættingi eða vinur gripið inn í eða hjálpað þeim sem er langt leiddur 
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i sjálfsvígsferli. Viðkomandi hefur þegar tekið ákvörðun um að þiggja ekki hjálpina. 

Dyregrov leggur áherslu á að syrgjendur þurfi hjálp til að komast út úr þessari 

sjálfsásökun og áminningu um að bæði þau og sjálfsvegandinn eru einungis mennsk og 

samskipti milli fólks eru ekki alltaf bara jákvæð, heldur eru ágreiningar og erfiðleikar í 

samskiptum hluti af lífinu. Flestir gera eins vel og þeir geta, en við þurfum að læra að 

lifa með þeirri staðreynd að stundum er það bara ekki nóg.76  Handbókin bendir 

jafnframt á, líkt og komið hefur verið inn á, að mjög erfitt er að ákveða hvenær mikil 

hætta er á að einhver fyrirfari sér. Að hluta til er það vegna vanþekkingar á einkennum 

þunglyndis eða hættumerkjum fullkomins vonleysis eða sjálfsvígsþanka. Auk þess 

reyna margir sem þjást af þunglyndi að leyna því, en þetta á einkum við unglingsstráka 

og karlmenn. Stundum er einnig erfitt að greina á milli leiða og þunglyndis og 

vonleysis. Og jafnvel þó mörg augljóst hættumerki séu til staðar, eru ekki allir í 

sjálfsvígshættu sem láta þau í ljós. Að lokum getur verið erfitt fyrir aðstandendur að 

horfast í augu við að einhver þeim nákominn sé raunverulega í slíkri hættu, jafnvel þó 

þeir hafi gert slíkar tilraunir áður.77  

En þrátt fyrir að vera oftast álitið sundrandi afl, geta sekt og sjálfsásökun gert 

gagn. Sekt og sjálfsásökun eru mjög mikilvæg viðbrögð í kjölfar áfalla því þá fer fólk 

yfir allt sem það hefði getað gert, hugsað eða sagt og jafnframt það sem það hefði ekki 

átt að gera eða segja. Heilinn er að vinna úr upplýsingum sem geta verið gagnlegar 

seinna á lífsleiðinni. Án þessa myndum við ekki geta lært af mistökum okkar, segir 

Dyregrov. Það er einungis þegar við höldum sjálfsásökuninni áfram þrátt fyrir að hafa 

unnið okkur í gegnum allar þessar upplýsingar að hún verður skaðleg. Þetta eru eðlileg 

viðbrögð í kjölfar áfalls og við eigum að leyfa þessu ferli að hafa sinn gang og ekki 

grípa inn í nema sjálfsásökunin verði viðvarandi ítrekar Dyregrov. Að lokum er 

mikilvægt að muna að við getum einungis gert það besta sem við getum. Manneskja 

sem hefur tekið líf sitt hefur þar með lokað á hjálpina og þá sem hana vilja veita. Þrátt 

fyrir að það sé sársaukafullt að vera lokaður úti, var það þegar allt kemur til alls val hins 

látna að snúa frá þeim möguleikum sem leiddu til hjálpar.78 
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3.6 Vegurinn fram á við fyrir syrgjandann 

Það eru margar leiðir sem liggja aftur til lífs fyrir syrgjendur. Leiðir til góðrar framtíðar 

í skugga sjálfsvígs, eru jafn fjölbreyttar og syrgjendur sjálfsvíga eru margir. Hópastarf 

er víða og hentar mörgum vel sem stuðningur þó slíkt komi ekki í veg fyrir að fólk þrói 

með sér vandasöm einkenni.79 Fólk er misjafnt og vinnur misjafnlega úr áföllum og 

þeirri streitu sem þau valda, því er nauðsynlegt að allur stuðningur og ráðgjöf við 

aðstandendur taki mið af þessum fjölbreytileika, hvort sem slíkt kemur frá fagaðila, 

öðrum syrgjendum sjálfsvíga eða persónulegu stuðningsneti syrgjandans. Stuðningur er 

syrgjandanum nauðsynlegur en lokatakmarkið er alltaf að einstaklingurinn nái aftur 

stjórn á eigin lífi, segir Dyregrov. Í kjölfar sjálfsvígs hefst mikið endurreisnarstarf. 

Syrgjandinn spyr sig hvers vegna og leitar allstaðar að vísbendingum sem geta dregið úr 

vangaveltunum og gefið atburðinum einhverja merkingu og minnkað sektarkennd.80 Í 

kjölfar missis er fátt verra enn tilgangsleysi, merkingarlaus dauðdagi veldur verstu 

þjáningu sem til er; tilgangslausri þjáningu. Til þess að það vonleysi sem einkenndi 

sjálfsvígið, einkenni ekki líf eftirlifenda er mikilvægt að þeir finni einhverja merkingu 

með lífi hins látna. Þessi merkingarleit getur svo leitt af sér persónulegan vöxt og 

hjálpað fólki að vinna úr sorg sinni og festast ekki í neikvæðum tilfinningum og 

vangaveltum um það sem hefur átt sér stað.81  

Í kjölfar sjálfsvíga þarf fólk oft að kafa mun dýpra en það hefur áður gert og 

spyrja erfiðra spurninga um lífið og tilveruna, en slíkt getur leitt til aukins þroska. Sumir 

finna svör sem þeir geta lifað við og aðrir sætta sig við að það séu engin svör. 

Eftirlifendur geta fengið hjálp frá fjölskyldu og vinum, en mörgum reynist nauðsynlegt 

að fá faglega aðstoð. Einmitt vegna þess að ástæður sjálfsvíga eru margþættar, er 

mikilvægt að eftirlifendur fái að ganga í gegnum það langa ferli sem er nauðsynlegt til 

að finna útskýringu sem viðkomandi getur lifað með. Það snýst ekki alltaf um að fá rétt 

svör, heldur að vinna úr missinum og finna honum merkingu í þeim nýju aðstæðum sem 

sjálfsvígið hefur skapað. Það er nauðsynlegt að eftirlifandinn fái tíma og svigrúm til að 

horfast í augu við þessar erfiðu spurningar og þau vandamál sem geta hafa verið í 

sambandinu við hinn látna. Það er erfitt að öðlast innsæi í hvað það var sem fram fór í 

huga hins látna fyrir sjálfsvígið. Því þarf eftirlifandinn að fá hjálp til að tala um bæði 
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hið góða og hið erfiða, en þetta krefst gjarnan aðstoðar fagaðila sem hefur bæði skilning 

og þekkingu á sjálfsvígshegðun. Þrátt fyrir að nauðsynlegt sé að eftirlifandi fái svigrúm 

til að leita svara, er mikilvægt að hann fari ekki í hringi og grafi sig ofan í einhvers 

konar vonleysismyrkur þar sem allar leiðir liggja að fortíðinni. Að lokum mun 

syrgjandinn þurfa að fjarlægja sig frá þeim látna (þó þeir haldi honum enn í hjarta sínu) 

og inn í eigið líf. Þetta reynist syrgjandanum oft erfitt, því honum finnst hann vera að 

svíkja hinn látna með því að halda lífi sínu áfram.82 Það skiptir miklu máli að öll 

samskipti við syrgjandann einkennist af opinni umræðu, þar sem hægt er að orða það 

sem gerðist og þannig ræða um atvikið við aðra á heiðarlegan og sannan hátt, annars er 

hætta á að hylmt sé yfir atburðinn og það getur bæði lengt og flækt sorgarferlið. Það 

þýðir þó ekki að nauðsynlegt sé að fletta ofan af öllum tilfinningum, það er syrgjandinn 

sem verður að fá að stjórna bæði dýpt og formi samskiptanna. Syrgjandinn þarf þó að 

geta gefið skýr merki til síns stuðningsnets hvernig honum líður, annars er hætta á að 

loka á fólk sem annars hefði getað veitt stuðning og huggun. Það er nauðsynlegt fyrir 

syrgjendur að fá stuðning í félagslegum tengslanetum, en með því er átt við bæði nána 

vini, fjölskyldu og skóla eða vinnufélaga svo dæmi séu nefnd. Oft er þessi stuðningur 

mestur fyrstu vikurnar eftir sjálfsvígið. Þá eru oft nánir vinir og fjölskyldumeðlimir í 

aðalhlutverkum. Þar sem syrgjandinn á til að einangrast í sorg sinni er nauðsynlegt að 

þetta félagslega tengslanet hafi frumkvæðið að samskiptum þegar lengra líður frá 

atburðinum. Stuðningur þeirra getur falist í ýmsu, allt frá því að vera til staðar yfir í að 

hjálpa til við praktíska hluti, líkt og eldamennsku eða barnapössun. Þar sem þörfin fyrir 

stuðning er mjög misjöfn eftir einstaklingum er mikilvægt að stuðningurinn sé á 

forsendum syrgjandans. Í þessum kringumstæðum er hlutverk stuðningsnetsins fyrst og 

fremst að vera til staðar, hlusta og veita nánd. Ekki er nauðsynlegt að viðkomandi hafi 

skilning á öllu því sem syrgjandinn gengur í gegnum.83 Það getur gert illt verra fyrir 

fólk í sorg þegar sjálfskipaðir sérfræðingar deila með þeim skoðunum sínum og 

takmörkuðum skilningi á sorg, þó ætlunin sé að veita huggun eru áhrifin oft hið 

gagnstæða.84 
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Í sorgarferlinu mun syrgjandinn ganga í gegnum mismunandi hlutverk gagnvart 

hinum látna og slíkt er bæði eðlilegt og nauðsynlegt. Það er ekki óalgengt að fólk 

upplifi sig sem fórnarlömb í ljósi atburða eins og sjálfsvíga. Það er ekkert óeðlilegt við 

það og í raun er syrgjandi sem var náinn hinum látna alltaf fórnarlamb þegar um 

sjálfsvíg er að ræða, í þeim skilningi að viðkomandi verður fyrir áhrifum einstaklega 

sársaukafulls og skelfilegs atburðar. Sem fórnarlamb upplifir viðkomandi að hafa orðið 

fyrir áhrifum af einhverju utanaðkomandi, þó að á sama tíma upplifi hann jafnvel sekt 

eða hlutdeild í því sem gerðist. Það er þó afar mikilvægt að syrgjandinn festist ekki í 

hlutverki fórnarlambsins, því það gerir syrgjandanum erfitt fyrir að taka ábyrgð á eigin 

lífi.85  

Missi eftir sjálfsvíg verður ekki hægt að leggja að baki sér, því ekki aðeins hefur 

ástvinur misst manneskju nána sér, heldur einnig hluta af sjálfum sér og glatað eðlilegri 

sjálfskennd. En þrátt fyrir að geta ekki endurheimt ástvin, er hægt að endurheimta og 

endurbæta þá trú að lífið muni falla aftur í sínar venjulegu skorður. Sjálfskennd 

aðstandenda breytist og endurnýjast jafnvel í kjölfar missisins og fólk lærir að lifa með 

missinum án þess að festast í neikvæðum afleiðingum hans. Með tímanum lærir fólk að 

kljást við athafnir daglegs lífs og lifa með sorginni í stað þess að festast í henni. 

Sjálfshjálp stuðlar að slíku jafnvægi, brátt dofna erfiðar tilfinningar og verða 

viðráðanlegri og loks nær fólk einskonar jafnvægi á ný. 86 

 

 

 

3.7 Hlutverk presta gagnvart aðstandendum 

Rannsóknir hafa sýnt að ástvinir sjálfsvegandans eru komnir í vissan áhættuhóp, þar 

sem sjálfsvígið getur ýtt undir sjálfsvíg eða sjálfsvígshugleiðingar hjá öðrum. Því er 

nauðsynlegt að til sé vel útfærð meðferðaráætlun í tengslum við sorgarvinnu hjá 

ástvinum.87 Öllum aðstandendum sjálfsvíga ætti því að vera boðin aðstoð frá fagaðilum 
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strax eftir sjálfsvígið.88 Mögulega stærsta verkefnið sem kirkjan stendur frammi fyrir er 

langvarandi sálusorgun þeirra sem eiga um sárt að binda í kjölfar sjálfsvíga. Prestar eru 

oftast í því hlutverki að bera aðstandendum fregnir af sjálfsvíginu og veita 

einhverskonar áfallahjálp eða sálusorgun í kjölfar þess.89 Prestar taka einnig ábyrgð á 

jarðaförinni og þurfa að viðhalda samskiptum við syrgjendur. Í þeirra verkahring er 

einnig að bjóða upp á fyrirbæn, sálgæslu eða sorgarviðtal áður en jarðarför fer fram, 

jarðaförin sjálf og áframhaldandi sálgæsla eftir jarðaför sé hennar óskað. Það er því 

nokkuð ljóst að presturinn gegnir oft lykilhlutverki fyrst eftir áfallið og stundum lengur. 

Sem betur fer eru í dag flestir prestar lausir  við þá fordæmingu sem áður einkenndi 

kristna kirkju og mæta syrgjendum með skilning og kærleika og leggja sitt af mörkum 

til að jarðaförin, sálgæsla og öll samskipti við syrgjendur einkennist af virðingu og 

nærgætni. En því miður eru alltaf einhverjar undantekningar þar á.90 Í dag er brýnt fyrir 

þjónum kirkjunnar að ekki eigi að predika syndina fyrir aðstandendum, heldur sigur 

lífsins yfir dauðanum. Sístæð merking kristinnar trúar er að Kristur afmáði synd 

sjálfsvegandans með dauða sínum á krossinum og sál hans er því ekki í helvíti, segir 

Pétur Pétursson í ritinu Um Sjálfsvíg, álit sem gefið var út af þjóðmálanefnd 

þjóðkirkjunnar árið 1997. Þar ítrekar Pétur ennfremur að öll þjónusta kirkjunnar er 

kemur að sjálfsvígi eigi að mótast af guðfræði upprisunnar og lögmálspredikun á þar að 

vera í lágmarki. Þegar kemur að sálusorgun eftir sjálfsvíg er margs sem ber að gæta, 

djúp sorg og reiði gagnvart hinum látna sem ekki fær útrás og ekki síst sjálfsásakanir. 

Verkefni sálusorgarans er þá meðal annars að hlusta og vera til staðar fyrir syrgjandann 

og sýna viðbrögðum hans/hennar skilning. Þetta getur farið fram ýmist i samtali við 

einstaklinginn eða þegar öll fjölskyldan er viðstödd.91 Dyregrov segir að til að byrja 

með eigi sálgætir að leggja megináherslu á það hvernig einstaklingurinn mun komast í 

gegnum hversdaginn í kjölfar sjálfsvígsins. Stundum þurfa syrgjendur hjálp við að taka 

ákvarðanir um hvað sé næsta skref eða hvað ætti að vera forgangsatriði og þetta á við 

bæði í mikilvægum og smávægum verkum. Sem dæmi getur það verið spurning um 

hvernig sé best að tilkynna skóla og vinnu um andlátið eða mál sem snúa að 

undirbúningi kistulagningar eða jarðarfararinnar. Sumir týna sér í óreiðunni sem 

                                                        
88 Dyregrov ofl., After the Suicide,  s. 22. 
89 Um sjálfsvíg, 1997, s. 47. 
90 Dyregrov ofl., After the Suicide, s. 124.  
91 Um Sjálfsvíg, 1997, s. 45. 



 47 

myndast í kjölfar sjálfsvígsins og þurfa þess vegna aðstoð við að útbúa nákvæma áætlun 

fyrir hvern dag. Fagaðilar mega ekki hafa of mikla áherslu á tilfinningalegu viðbrögðin 

sem fólk upplifir í kjölfar svona atburða. Ofuráhersla á tilfinningarnar getur ýtt undir 

vanlíðan og stjórnleysi syrgjandans. Best er ef þeir sýna skilning og samúð á þessum 

viðbrögðum en reyna um leið að draga úr þyngslum þeirra með því að setja fókusinn á 

staðreyndirnar. Það getur einnig dregið úr kvíðanum og ringulreiðinni sem syrgjandinn 

upplifir að fara yfir það sem gerðist með áherslu á staðreyndirnar og í hvaða röð 

hlutirnir áttu sér stað. Þetta hjálpar syrgjandanum að glöggva sig betur á aðstæðum og 

fá raunsæja mynd af atburðum og komið þannig um leið í veg fyrir misskilning. Þrátt 

fyrir að ráðlegt sé að beina athygli og kröftum syrgjandans að hagnýtum verkefnum 

fyrst eftir atburðinn, veltur það alfarið á hversu mikla stjórn syrgjandinn telur sig hafa á 

aðstæðum, stundum þarf bara að hjálpa syrgjandanum að róa sig niður. Mörgum finnst 

þó gott að þurfa að sinna praktískum verkefnum í undirbúningi á jarðaförinni og hitta 

um leið ættingja og vini og fyrir marga getur þetta verið upphafið á sorgarúrvinnslunni. 

 Fyrir flesta skiptir gott aðgengi að upplýsingum strax í kjölfar sjálfsvígs miklu 

máli. Margoft hefur verið sýnt fram á mikilvægi upplýsinga um algeng viðbrögð við 

áföllum sem þessum, svo syrgjendur átti sig á að upplifanir þeirra í kjölfar atburðarins 

eru eðlilegar. Í kjölfar sjálfsvígs þarf sálgætir að sýna syrgjendum skilning og stuðning 

og veita sem nákvæmastar upplýsingar um atburðarrásina sem framundan er í lífi þeirra, 

hvað muni taka við og hvernig syrgjendurnir geti best hugað að sér og sínum í kjölfar 

sjálfsvígs einhvers nákomins. Það er þó ekki nóg bara að segja syrgjanda að viðbrögð 

hans/hennar séu eðlileg, heldur þarf um leið að gera syrgjandanum grein fyrir að það sé 

mikil fjölbreytni innan þess sem telst eðlilegt og einstaklingsbundið hvernig hver og 

einn syrgir. Það er þó alls ekki nauðsynlegt að allar þessar upplýsingar og ráðleggingar 

komi fram í fyrstu vikunni eftir sjálfsvígið, hér skiptir góð tímasetning öllu máli. Þegar 

að sterkustu viðbrögðin hafa hjaðnað að einhverju leyti er hægt að veita frekari stuðning 

sem miðar að því að fræða einstaklinginn um áhrif áfalls sem þessa og hvernig hægt sé 

að vinna úr og bregðast við því. Það getur líka verið gagnlegt að benda á leiðir fyrir 

syrgjendur að fá fjárhagslegan stuðning, eða benda á gott lesefni um sjálfsvíg, sorg, 

áföll, sjálfshjálp og þess háttar. Fagaðilar, líkt og prestar ættu líka að þekkja til og benda 

á stuðningshópa og samtök. Þegar til lengri tíma er litið ræða fagaðilar við syrgjendur 

um mörg hagnýt efni sem tengjast áfallinu. Allar upplýsingar þurfa þó að sjálfsögðu að 
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miðast við ástand og aðstæður syrgjandans. Það gagnast lítið að veita mikið af 

upplýsingum þegar syrgjandinn þarfnast fyrst og fremst aðstoðar við að róa sig niður, 

líkamlega og andlega. Þar sem flestir syrgjendur hafa ekki tök á því að meðtaka allar 

þær upplýsingar sem þeim eru veittar fyrst eftir áfall er mikilvægt að þau fái þessar 

upplýsingar einnig skriflega. Það getur þá til dæmis verið í formi bæklinga, en slíkt ætti 

að vera sýnilegt á skrifstofu prestsins, á sjúkrahúsum og útfararheimilum svo eitthvað sé 

nefnt. Mikilvægt er að skilja ekki syrgjandann eftir í lausu lofti með enga leið til að leita 

sér aðstoðar þurfi hann/hún á henni að halda. Því er nauðsynlegt að prestar kynni sér 

hvaða úrræði standa syrgjendum til boða og þeir hafi upplýsingar um hvernig hægt er að 

komast í samband við viðeigandi aðila sé þess þörf.92  

Mikilvægt hjálpartæki sem prestar hafa aðgang að í þessu samhengi er handbók 

sem Fræðslusvið Biskupsstofu og Skálholtsútgáfa gáfu út árið 2009 og heitir  

Ástvinamissir vegna sjálfsvígs. Handbók til sjálfshjálpar fyrir aðstandendur. Handbókin 

er 32ja blaðsíðna bæklingur sem prestar og aðrir þegnar kirkjunnar geta gefið þeim 

syrgjendum sem til þeirra leita. Handbókin er grundvölluð á sjálfshjálparkenningum 

Survivors of Suicide (SOS) í Bandaríkjunum og spannar algengustu umræðuefni SOS 

stuðningsfunda og hugmyndir úr bókmenntum um sjálfsvíg. Handbókin er ætluð sem 

viðbót við gagnkvæma sjálfshjálp sem boðin er fram í stuðningshópum eða hjá 

fagaðilum og sem upplýsingagrunnur fyrir þá sem eiga slíkan stuðning ekki vísan í sínu 

nánasta samfélagi. Handbókinni er því hvorki ætlað að koma í stað aðstoðar fagfólks úr 

heilbrigðisgeiranum, frá hjálparsamtökum né presta en er mikilvægt hjálpargagn fyrir 

presta og aðra fagaðila sem mæta fólki við aðstæður sem þessar og því nauðsynlegt að 

hún standi syrgjendum til boða. Handbókin, sem nokkuð hefur verið vitnað í hingað til, 

inniheldur upplýsingar sem hjálpa syrgjanda að átta sig betur á eigin tilfinningum og 

sorgarviðbrögðum, ásamt almennri fræðslu á sjálfsvígum og orsökum þeirra og að 

lokum er þar að finna lista yfir bækur og heimasíður með gagnlegum upplýsingum fyrir 

syrgjendur. Í lok handbókarinnar er auk þess bent á stuðningshópa og starfsemi Nýrrar 

Dögunar þar sem syrgjendur geta fengið stuðning, fræðslu og leiðsögn.93 

 

 

                                                        
92 Dyregrov ofl., After the Suicide, s. 127-132.  
93 Ástvinamissir vegna sjálfsvígs; Handbók til sjálfshjálpar fyrir aðstandendur, 2009, 
s. 32. 
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3.8 Stuðningshópar 

Meðal þess sem Ný Dögun býður upp á eru stuðningshópar fyrir aðstandendur 

sjálfsvíga, en þeir geta verið ómetanleg hjálp í sorgarferli eftir sjálfsvíg. Ný dögun eru 

samtök um sorg og sorgarviðbrögð, sem stofnuð voru formlega 8. desember árið 1987 

og er félagið öllum opið. Starfsemi þess felst í stuðningi við þá sem eiga um sárt að 

binda vegna ástvinamissis, ásamt almennri fræðslu og fyrirlestrum um sorg og 

sorgarviðbrögð. Samkvæmt heimasíðu félagsins, www.sorg.is, er markmið félagsins að 

styðja syrgjendur og þá sem vinna að velferð þeirra. Þeim tilgangi hyggst félagið ná, 

meðal annars með fræðslufundum, stuðningshópum og upplýsingaþjónustu fyrir 

syrgjendur og á opinberum vettvangi. Samtökin bjóða upp á samverustundir, fyrirlestra 

og stuðningshópa fyrir þá sem hafa misst einhvern náinn í sjálfsvígi.94 Stuðningshópar 

af þessu tagi eru mjög gagnlegir aðstandendum til að vinna sig úr sorg í kjölfar 

sjálfsvígs. Þar geta þeir fengið gagnkvæma sjálfshjálp, sem er sú aðferð að hjálpa 

sjálfum sér með því að hjálpa öðrum. Bent er á að stuðningur sé nauðsynlegur til að ná 

jafnvægi eftir sjálfsvíg og eru stuðningshópar áhrifamikil hjálpartæki í því sambandi. 

Hjá Nýrri Dögun eru í boði bæði opnir stuðningsfundir og svo lokaðir sem fara eftir 

ákveðinni dagskrá. Fundum er ýmist stjórnað af ,,jafningja”, leiðanda sem sjálfur syrgir 

eftir sjálfsvíg, eða lærðum eða leikum sjálfboðaliðum.95  

Dyregrov fjallar um þessa tegund stuðnings, sem hún kallar jafningja stuðning í 

bók sinni Selvmord, veien videre. Jafningja stuðningur er stuðningur frá öðrum sem hafa 

upplifað missi svipaðan og manns eiginn. Þar sem þetta gefur þeim sérstaka innsýn og 

skilning á því sem syrgjandinn er að ganga í gegnum er stuðningur af þessu tagi afar 

mikilvægur. Með jafningjum er átt við karla, konur, stúlkur og drengi sem misst hafa 

ástvin vegna sjálfsvígs. Forsenda stuðningsins er að sjálfsögðu að viðkomandi hafi 

sanna löngun til og næga fjarlægð frá eigin missi til að geta hjálpað syrgjandanum. Þetta 

er einstakt form stuðnings í þeim skilningi að skilningur áheyranda er algjör. Fárra orða 

er þörf til útskýringar fyrir þann sem talar en sá sem hlustar veit hins vegar hvað á að 

segja og hvenær. Samfélag sem þetta vinnur gegn einangrun og þeirri upplifun 

syrgjanda að hann sé einn í þjáningu sinni. Það hjálpar syrgjandanum að sjá að viðbrögð 

hans eru eðlileg, því hann sér þau einnig hjá öðrum í hópnum, eða ber þau undir hann. Í 

                                                        
94Ný Dögun - Sjá heimasíðu Nýrrar Dögunar, www.sorg.is.   
95 Ástvinamissir vegna sjálfsvígs; Handbók til sjálfshjálpar fyrir aðstandendur, 2009, 
s. 21. 
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hópnum er hægt að ræða hluti og bera fram spurningar sem getur verið erfitt að ræða 

við fjölskyldu og vini. Hægt er að fara beint að kjarna málsins og syrgjandinn mætir 

skilningi án fordæmingar. Svörun er lykilatriði í jafningja stuðningshópum. 

Nauðsynlegt er að samskipti fari í báðar áttir og einkennist af gagnkvæmri virðingu 

þannig að enginn einn hafi yfirráðin. Þetta er frábrugðið þeim samskiptum sem eiga sér 

stað milli syrgjanda og fagaðila eða sálgæsluaðila.  

Við það að heyra sögu annarra og einlægni þeirra, hvetur það aðra í hópnum til 

að láta í ljós eigin sorg og tilfinningar. Einnig veitir það syrgjandanum von að sjá 

hversu vel aðrir í hópnum hafa getað unnið sig úr erfiðum tilfinningum tengdum 

missinum. Fundirnir einkennast þó ekki eingöngu af erfiðum og þungum samræðum 

heldur er ekki síður mikilvægt að þar sé hægt að hlæja og grínast með hluti án þess að 

eiga á hættu að vera misskilinn og geta tekið sér hlé frá öllu því erfiða sem það er að 

kljást við, segir Dyregrov. Í hópnum getur syrgjandi varpað fram praktískum 

spurningum og lært af reynslu annarra og um leið séð aðra hlið á málunum. Jafningjar 

geta bent hvor öðrum á bækur sem gagnlegt er að lesa, vefsíður eða önnur samtök 

syrgjenda. Stuðningur sem þessi getur hjálpað fólki að gefa eigin missi merkingu. Sumir 

verða virkir í forvarnarvinnu eða fara að vinna fyrir samtök með það að markmiði að 

veita betri stuðning fyrir aðstandendur sjálfsvíga og vinna gegn fordómum og 

fyrirframgefnum hugmyndum um sjálfsvíg í samfélaginu sem geta verið skaðlegar 

syrgjendum. Margir finna leið til að koma reynslu sinni og um leið þekkingu áleiðis svo 

hún verði öðrum til gagns.  

 Hópar sem þessir geta þó líka haft óheppilegar afleiðingar. Í sumum tilfellum, 

þegar ekki er rétt að málum staðið, geta þeir stuðlað að því að fólk festist í sorg sinni. 

Það er alltaf hætta á stöðnun í slíkum hópum og að umræðan fari í hringi og hindri fólk 

þannig í því að fara fram á við í sorg sinni. Það getur líka haft neikvæðar afleiðingar ef 

einstaklingurinn lokar á samskipti við aðra í nánasta umhverfi en þá sem eru í 

sorgarhópnum og gerir of mikla aðgreiningu á,,við“ og ,,þau“. Í sumum tilvikum 

hrökklast fólk úr slíkum hópum vegna þess að það að hlusta á aðra tala um sína sorg, 

þyngir bara byrðina af þeirra eigin og verður hreinlega of yfirþyrmandi. Allt þetta er 

áminning um að nauðsynlegt er að vel sé að slíkum hópum staðið og sú þekking sem til 
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er, sé nýtt svo að sem flestir fái notið þess góða og einstaka stuðnings sem slíkir hópar 

geta veitt.96  

 

3.9 Opin umræða um sjálfsvíg 

 Hvernig við tökumst á við breyttar lífsaðstæður stjórnast af mismunandi þáttum. 

Norskar rannsóknir benda á að þrjú atriði séu nauðsynleg fyrir syrgjendur að hafa til að 

takast á við breyttar lífsaðstæður í kjölfar sjálfsvígs. Í fyrsta lagi er það opin samskipti, 

skapandi form tjáningar, og að lokum hlé frá því að syrgja. Í norskri sorgarrannsókn 

sögðu flestir þátttakendur að opin samskipti hefðu reynst þeim mikilvægust til að tækla 

þær aðstæður sem sjálfsvíg skapaði og nytsamlegust til sjálfshjálpar. Opin samskipti í 

þessu samhengi vísa til þess að fólk geti talað hispurslaust í einlægni og heiðarleika um 

þann raunveruleika sem sjálfsvígið hefur skapað. Í slíkum samskiptum getur syrgjandi 

tjáð sig í heiðarleika um tilfinningar sínar, þörfina fyrir stuðning, sjálfsvígið sjálft og 

reynsluna af samskiptum við aðra í kjölfar sjálfsvígsins, svo fátt eitt sé nefnt. Þessi opnu 

samskipti geta verið jákvæð bæði fyrir einstaklinginn og fyrir félagslegt umhverfi hans. 

Það er nauðsynlegt fyrir einstaklinginn að geta talað opinskátt um það sem hefur gerst, 

um tilfinningar sínar eða hinn látna. Flestir þurfa ekki endilega að fá ákveðin viðbrögð 

eða svör við þessari tjáningu, heldur fyrst og fremst góðan hlustanda. Konur eiga oft 

auðveldara með að tjá sig á þennan hátt og eiga djúpar samræður um það sem gerðist en 

karlar. Opin samskipti af þessu eru alla jafna góð, en varast ber of mikla endurtekningu 

sem verður til þess að fólk dvelur of lengi við vandamálin eða veltir sér óþarflega upp 

úr neikvæðum afleiðingum missisins.97 

Opin umræða í fjölmiðlum, sé rétt að henni staðið, getur gagnast syrgjendum og 

þegar syrgjendur vegna sjálfsvíga stíga fram opinberlega og segja sína sögu, getur það 

verið styrkur fyrir aðra syrgjendur sem lifa jafnvel í skömm.98 Það er þó margt sem bera 

að varast þegar litið er til fjölmiðlaumræðu um sjálfsvíg í okkar þjóðfélagi. Þrátt fyrir 

aukið umburðarlyndi og þekkingu á sjálfsvígum og orsökum þeirra,  hafa sjálfsvíg 

aukist í nútímasamfélagi. Þekking verður ekki alltaf til góðs, gildi hennar er fólgið í því 

hvernig hún er nýtt til uppbyggingar samfélagsins. Jafnvel getur þekkingin sem átti að 

vera til góðs, snúist upp í andstæðu sína og valdið því að fólk líti á sjálfsvíg sem einu 

                                                        
96 Dyregrov ofl., After the Suicide, s.  117-119 
97 Dyregrov ofl., After the Suicide, s. 84-86. 
98 Dyregrov., After the Suicide, s. 56. 
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leiðina úr óyfirstíganlegum vanda. Í þessu samhengi er þá talað um smithættu sjálfsvíga, 

það er sú áhætta að þekking eða umfjöllun um sjálfsvígshegðun verði öðrum til 

fyrirmyndar.99 Það hefur löngum verið þekkt að sjálfsvíg eða sjálfsvígstilraunir geta 

greitt leiðina fyrir aukna sjálfsvígstengda hegðun hjá einstaklingum sem eru 

móttækilegir fyrir slíku og heyra umfjöllun um sjálfsvígið í fjölmiðlum eða þekkja 

sjálfsvegandann. Líkt og gerst hefur hérlendis geta komið bylgjur sjálfsvíga eða 

sjálfsvígstilrauna meðal fólks í nánasta umhverfi þess sem gerði tilraun til sjálfsvígs eða 

svipti sig lífi, svo sem í sama skóla, herdeild, fangelsi eða vinnustað. Sjálfsvígsbylgjur 

sem þessar eiga sér sérstaklega stað meðal ungs fólks á aldrinum 15-19 ára. Eftir útgáfu 

bókarinnar Die Leiden des jungen Werthers (sorgir hins unga Werthers) frá árinu 1774 

fóru menn að nota hugtakið Werther áhrifin til að lýsa þessum sjálfsvígsbylgjum. Í 

skáldsögu þessari tekur aðalsöguhetjan líf sitt með því að skjóta sjálfan sig vegna 

óendurgoldinnar ástar og höfnunar sem  hann upplifir. Talið er að mikill fjöldi ungs 

fólks í Evrópu hafi fylgt í fótspor Werthers með sömu aðferð og yfirvöld í Ítalíu, 

Leipzig og Kaupmannahöfn bönnuðu útgáfu bókarinnar vegna ótta við bylgju sjálfsvíga 

hjá ungmennum. Lykilatriði í sjálfsvígsbylgjum sem þessum er möguleikinn til 

samsömunar með sjálfsvegandanum. Mikið af fólki sem er í andlegu ójafnvægi, sem 

upplifir ákveðið hjálparleysi á auðvelt með að samsama sig með fólki sem hefur 

ákveðið að binda endi á líf sitt. Áhrifagjarn einstaklingur getur horft á lausn annars við 

erfiðleikum lífsins sem fordæmisgefandi fyrir sig og getur valið að fara sömu leið. Þetta 

á sérstaklega við þegar fjölmiðlar fjalla einungis um sjálfsvíg sem óhjákvæmilega og 

skjóta lausn við vandamálum og álagi lífsins, og sveipa það einhverjum dýrðarljóma, án 

þess að fjalla um hlutverk geðsjúkdóma eða sálrænna vandamála sem gjarnan liggja að 

baki. Það eru engar rannsóknir sem sýna fram á að hægt sé að fækka sjálfsvígsbylgjum 

gegnum vel útbúna upplýsingagjöf í fjölmiðlum. Hins vegar virðist vera að 

æsifréttamennska og óábyrg fréttaumfjöllun geti átt þátt í að auka sjálfsvígstíðni með 

því að hvetja til sjálfsvígshegðunar. Ábyrg fréttamennska getur hins vegar virkað sem 

mótvægi við slíkri smithættu og spornað við sjálfsvígsbylgjum og sjálfsvígstilraunum.  

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) hefur gefið út leiðbeiningar fyrir 

fjölmiðlaumfjöllum á sjálfsvígum, þar sem því er lýst hvernig fjölmiðlar ættu að fjalla 

um sjálfsvíg. WHO brýnir fyrir fjölmiðlafólki að nauðsynlegt sé að forðast alla 

                                                        
99 Um sjálfsvíg, 1997, s. 11. 
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æsifréttablaðamennsku sem lýsir viðhorfi og verknaði sjálflsvegandans sem hugrökkum 

eða æskilegum. Fréttinni ættu ekki að fylgja neinar myndir, engin nákvæm lýsing á 

hvaða aðferð sjálfsvegandinn notaði né heldur ætti að lýsa sjálfsvíginu sem 

óútskýranlegu, rómantísku eða dulrænu. Varpa ætti ljósi á hvað átti þátt í ákvörðun 

einstaklingsins að taka líf sitt, svo sem geðræn veikindi eða misnotkun áfengis og/eða 

vímuefna. Þá eiga fjölmiðlar einnig að kynna samfara umfjöllun sinni aðra valkosti aðra 

en sjálfsvíg sem fólki standa til boða ef það er að kljást við slík vandamál. Þessa 

valkosti ætti að kynna með greinagóðum hætti þar sem fram koma meðferðir sem standa 

til boða og símanúmer eða heimilisfang þurfi fólk að leita sér hjálpar.  Með ábyrgri 

fjölmiðlaumræðu líkt og hér er lýst er hægt að vinna gegn smithættu sjálfsvíga sem 

óábyrg fréttamennska getur stuðlað að.100 

Dyregrov bendir á að sjaldan sé minnst á sjálfsvíg í fjölmiðlum ólíkt t.d. dauða 

tengdum umferðarslysum, jafnvel þó að t.d. í Noregi deyi tvöfalt fleiri sökum sjálfsvíga 

en umferðarslysa. Það er einnig lítið í opinberu umræðunni um forvarnir sjálfsvíga. En á 

meðan flestir óska eftir opnari umræðu um sjálfsvíg sem fyrirbæri, viljum við ekki, 

segir Dyregrov, samskonar fjölmiðlaumfjöllun og er tileinkuð slysum. Slíkt telur 

Dyregrov auka smithættu sjálfsvíga og nauðsynlegt að forðast  íburðarmiklar 

fjölmiðlaumfjallanir um einstaka sjálfsvíg. Slík umfjöllun getur grafið undan lífsvilja 

annarra sem eru á barmi þess að gefast upp, og getur þannig leitt til aukningar á 

sjálfsvígum. Fjölmiðlaumfjöllum á einstaka sjálfsvígum, er heldur ekki æskileg ef taka 

á tillit til syrgjendanna. Aftur á móti er heldur ekki gott að hylja alveg yfir atburðinn, 

slíkt haft skaðleg áhrif á hina opnu umræðu sem þegar er hafin í flestum vestrænum 

samfélögum um sjálfsvíg. Þegar um slys er að ræða, hefur oft jákvæð áhrif að ræða slíkt 

í fjölmiðlum þar sem stuðningur við hina nánustu eykst gjarnan í kjölfarið, þetta er 

eitthvað sem aðstandendur sjálfsvíga fara gjarnan á mis við. Því er mikilvægt að 

einhverjir syrgjendur sjálfsvíga stígi fram og veiti fjölmiðlum upplýsingar í þeim 

tilgangi að koma af stað einhvers konar hjálparstarfi og stuðningi, án þess að fjölmiðlar 

fari að grafa í þeirra persónulegu sögu.101 

 

 

                                                        
100 Wasserman, Danuta, Suicide, an Unnecessary Death, s. 265-266. 
101 Dyregrov ofl., After the Suicide, s. 8 
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3.10 Lokaorð 

Ljóst er að að miklu þarf að huga þegar kemur að sjálfsvígsvandanum. Þrátt fyrir að á 

fyrri tímum hafi kirkjan og kristið samfélag átt þátt í að móta mjög neikvætt og skaðlegt 

viðhorf gagnvart sjálfsvegendum og aðstandendum þeirra, höfum við nú tækifæri til að 

boða kærleika og umhyggju þar sem áður var útskúfun, skilning þar sem áður var 

fordæming og ljós þekkingar þar sem áður var myrkur vonleysis. Á hverju ári velur ein 

milljón manna um víða veröld að taka líf sitt. Milljónir manna eru í sorg í dag vegna 

þess að ástvinur þeirra valdi að yfirgefa þennan heim. Margir lifa með erfiðar 

tilfinningar, sektarkennd og jafnvel skömm í kjölfar slíks harmleiks. Þeirra von er að 

við látum okkur sorg þeirra varða, við sem mætum þeim á grýttum vegi lífsins og þá 

sérstaklega við sem réttum þeim hjálparhönd.  

Það er nauðsynlegt að sú þekking sem við búum yfir á sjálfsvígum og 

áhættuþáttum þeirra fari sem víðast og að þau meðferðarúrræði sem til eru fyrir fólk í 

sjálfsvígshugleiðingum séu bætt og þróuð í samræmi við þá þekkingu. Með opinni og 

vandaðri umræðu getum við svipt hulunni af þessum vanda og fylgt syrgjendum út í 

dagsljósið þar sem nýjar kynslóðir geta plantað nýjum viðhorfum og búið til nýja vegi 

til lífs fyrir syrgjendur og þá sem hingað til sáu enga aðra leið til lífs en dauða.  
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