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Kveðja 

Þar sem englarnir syngja sefur þú 

sefur í djúpinu væra. 

Við hin sem lifum, lifum í trú 

að ljósið bjarta skæra 

veki þig með sól að morgni 

veki þig með sól að morgni. 

 

Drottinn minn faðir lífsins ljóss 

lát náð þína skína svo blíða. 

Minn styrkur þú ert, mín lífsins rós 

tak burt minn myrka kvíða. 

Þú vekur hann með sól að morgni 

þú vekur hann með sól að morgni. 

 

Faðir minn láttu lífsins sól 

lýsa upp sorgmætt hjarta. 

Hjá þér ég finn frið og skjól. 

Láttu svo ljósið þitt bjarta 

vekja hann með sól að morgni 

vekja hann með sól að morgni. 

 

Drottinn minn réttu sorgmæddri sál 

svala líknarhönd. 

Og slökk þú hjartans harmabál 

slít sundur dauðans bönd. 

Svo vaknar hann með sól að morgni 

svo vaknar hann með sól að morgni. 

 

Farðu í friði vinur minn kær 

faðirinn mun þig geyma. 

Um aldur og ævi þú verður mér nær 

aldrei ég skal þér gleyma. 

Svo vöknum við með sól að morgni 

svo vöknum við með sól að morgni. 

 

Svo vöknum við með sól að morgni 

svo vöknum við með sól að morgni. 

 

Bubbi Morthens 
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Útdráttur 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni höfundar til BA-gráðu við Háskóla Íslands. Í 

ritgerðinni er leitast við að skoða hvernig aðstandendur upplifa sig og sorgarferlið eftir að 

ástvinur hefur tekið sitt eigið líf. Kastljósinu er sérstaklega beint að líðan aðstandenda eftir 

sjálfsvígið og hvað tekur við í kjölfarið. Einnig er skoðað hver áhrif samfélagsins eru á sjálfsvíg 

og hvaða meðferðarleiðir eru í boði fyrir aðstandendur sem missa ástvin sinn á þennan hátt. 

Til að skoða þessa þætti var framkvæmd eigindleg rannsókn á þremur einstaklingum. Tveir 

þeirra voru aðstandendur og hinn þriðji var sálfræðingur sem hefur sérhæft sig í sorg. 

Rannsóknin var framkvæmd með hálfopnum viðtölum og einu vefviðtali, þau síðan afrituð og 

að lokum greind. Einnig voru kenningar og fyrri rannsóknir notaðar til þess að varpa betra 

ljósi á viðfangsefnið.  
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Formáli 

Reynsla mín sem aðstandanda eftir að ástvinur minn tók eigið líf var uppsprettan að þessari 

ritgerð. Ritgerðin er byggð á eigin lífsreynslu þó svo að ég tali ekki mikið um minn missi. 

Sérhver missir er sérstakur og verður sorg og sorgarferli á vegi sérhvers manns á lífsleiðinni 

en þó í mismiklum mæli. Sorgin getur komið smátt og smátt eða birst sem reiðarslag og hún 

getur varað eitt andartak eða alla ævi. Sagt er að það versta sem einstaklingur geti gengið í 

gegnum sé að lifa barnið sitt. Þó svo sumar af fyrri rannsóknum og sálfræðingurinn sem tekið 

var viðtal við í þessari rannsókn styðji ekki þá kenningu að sorgarferli eftir sjálfsvíg sé erfiðara 

eða flóknara heldur en sorgarferli eftir annars konar dauðsfall vilja sumir aðstandendur 

meina að svo sé. Það kemur fram í niðurstöðum hjá einum aðstandanda sem höfundur tók 

viðtal við. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Ingólfi V. Gíslasyni fyrir aðstoðina, jákvæðni við 

efnisval og skrif ritgerðarinnar og skjót svör. Einnig vil ég þakka móðurbróður mínum fyrir 

yfirlestur ritgerðarinnar og góðar ábendingar og einnig viðmælendum mínum fyrir að hafa 

gefið sér tíma og hjálpað mér að varpa skýrara ljósi á viðfangsefni ritgerðarinnar. Ég vil 

sérstaklega þakka foreldrum mínum, kærasta og bróður fyrir jákvæðni og stuðning gegnum 

námið. 
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1 Inngangur 

Mikið hefur verið skrifað um sjálfsvíg og orsakir þeirra og margar rannsóknir hafa verið 

gerðar á þessum málaflokki. Á árunum 2005-2009 var heildarfjöldi sjálfsvíga á Íslandi 31-37  á 

ári og talið er að um 40 sjálfsvíg hafi verið framin árið 2010 (Embætti landlæknis, 2014). 

Gerðar hafa verið kannanir í sambandi við áhættuþætti sjálfsvíga, eins og geðræna, sálræna 

og lífeðlisfræðilega þætti. Einnig hafa verið skoðuð áhrif áfengis- og eiturlyfjanotkunar á 

sjálfsvíg og félagslegir áhrifaþættir eins og áhrif fjölskyldu, hjúskaparstöðu, atvinnu og 

atvinnuleysis. Eins og fram kemur í þessum rannsóknum eru orsakir sjálfsvíga flóknar og 

samþættar og sjaldan er hægt að benda á einhverja eina orsök. Þar sem eina vitnið sem 

getur svarað því hvers vegna einstaklingur batt endi á líf sitt er nú ekki til staðar þurfa 

aðstandendur að láta sér nægja getgátur nema ef viðkomandi hefur skilið eftir kveðjubréf 

þar sem hann gerir grein fyrir því af hverju hann vildi ekki lifa. Þó svo að ekki sé hægt að 

alhæfa hverjir eru í meiri hættu en aðrir til að fremja sjálfsvíg, þá hefur til dæmis komið í ljós 

að fleiri karlar fremja sjálfsvíg heldur en konur. Þó ekki sé um bein tengsl að ræða þá er hægt 

að sjá tengsl á milli sjálfsvíga annars vegar og hins vegar einmanaleika, líkamlegra sjúkdóma 

og fyrri sjálfsvígstilrauna. Talið er að erfiðasta áfall sem aðstandendur standi frammi fyrir sé 

sjálfsvíg ástvinar því enginn er viðbúinn því og eftir standa ótal spurningar sem ekki fást svör 

við (McIntosh, 1996). 

Hér á eftir verður fjallað um sorgarferli aðstandenda eftir sjálfsvíg. Fyrri hluti 

ritgerðarinnar einkennist af fræðilegri umfjöllun um fyrri rannsóknir, sorg, sjálfsvíg og 

aðstandendur. Síðari hluti ritgerðarinnar greinir frá rannsókn höfundar ásamt umfjöllun um 

aðferð hennar, niðurstöður og umræður. Í fræðilegri umfjöllun er fjallað um kenningar 

Worden um sorgarferli, kenningu John Bowlby um tengsl og missi, sálgreiningarkenningu 

Sigmund Freud og siðrofskenningu Durkheim og Merton. Í þriðja kafla er farið yfir sorgarferli 

og sorgarviðbrögð með áherslu á sjálfsvíg, hverjar eru helstu afleiðingar fyrir aðstandendur 

ásamt því að fara yfir fyrri rannsóknir á efninu. Áður en farið er í rannsókn höfundar og 

niðurstöður hennar þá verður gerð grein fyrir hverjar helstu meðferðarleiðir eru fyrir 

aðstandendur sem upplifa sorg eftir sjálfsvíg ásamt því að fara yfir sorgarmeðferð og 

sorgarráðgjöf og hver meginmunurinn er á þessum tveimur meðferðarleiðum. Einnig er rætt 

um stuðning við aðstandendur, hvernig hann hefur verið í gegnum tíðina og hvernig hann er 

nú á dögum. Í fimmta kafla verður svo til umræðu rannsókn höfundar á sorgarferli 
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aðstandenda eftir sjálfsvíg. Tekin voru hálfopin viðtöl við þrjá einstaklinga, eitt var þó í formi 

vefviðtals. Tveir af þeim voru aðstandendur sem höfðu lent í því að missa ástvin vegna 

sjálfsvígs og sá þriðji er fagaðili sem unnið hefur mikið með sorg. Í sjötta kafla eru settar fram 

niðurstöður þar sem leitast verður við að svara spurningunni um hverjar afleiðingar sjálfsvígs 

eru fyrir aðstandendur, hvort nógu mikill stuðningur sé í samfélaginu fyrir þá og hverjar séu 

helstu meðferðarleiðir fyrir aðstandendur sem ganga í gegnum mikla sorg. Að lokum verða 

umræður í sjöunda kafla þar sem niðurstöður eru meðal annars settar í samhengi við fyrri 

rannsóknir og niðurstöður þeirra.  

Niðurstöður rannsóknar höfundar sýndu að í samræmi við fyrri rannsóknir þá upplifa 

aðstandendur mikil viðbrögð eftir sjálfsvíg, bæði andleg og líkamleg á borð við reiði, 

sektarkennd, orkuleysi og einbeitingarerfiðleika. Aðstandendur fundu fyrir fordómum fyrst 

um sinn en í viðtali við sálfræðing kom í ljós að fólk er hrætt við að tala um dauðann og þorir 

almennt ekki að tala um andlát við aðra. Allir viðmælendur voru sammála því að helsta 

vandamálið eftir dauðsfall væri einmanaleiki og einangrun og þá sérstaklega eftir útförina 

þegar nærumhverfið bakkaði til að gefa aðstandendum ró og næði til að syrgja. Í viðtali við 

sálfræðinginn kom í ljós að honum fyndist mega bæta stuðning í samfélaginu og þá 

sérstaklega frá prestum. Í þessari rannsókn upplifðu aðstandendur þó ekki skort á stuðningi. 
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2 Kenningar um sjálfsvíg  

Sjálfsvíg er hugtak yfir það atferli þegar einstaklingur ákveður að binda endi á eigið líf. Það 

byggist á ofbeldi gagnvart gerandanum sjálfum og eftirlifendum en tilgangurinn er oftast ekki 

að særa aðra. Émile Durkheim skilgreinir hugtakið á eftirfarandi hátt:  

„Sjálfsvíg er notað um öll þau dauðsföll sem rekja má beint eða óbeint til jákvæðrar eða 

neikvæðrar aðgerðar fórnarlambsins sjálfs, sem viðkomandi veit að mun leiða til þessarar 

niðurstöðu. Sjálfsvígstilraun er eins skilgreind en það er aðgerð sem leiðir ekki til dauða.“ 

(Durkheim, 1951).  

Guðrún Eggertsdóttir prestur telur að einstaklingar fremji sjálfsvíg vegna þess að þeir 

upplifi gífurlega vanlíðan og sjái ekki tilgang með lífinu. Hún segir að sjálfsvígið snerti ekki 

einungis gerandann sjálfan heldur einnig umhverfi hans og samfélagið allt í heild sinni. 

Sjálfsvíg hafa fylgt mannfólkinu alla tíð og eru til í öllum gerðum samfélaga (Guðrún 

Eggertsdóttir, 1997). 

2.1 Kenning Durkheim 

Franski félagsfræðingurinn Émile Durkheim setti fyrstur fram félagsfræðilega kenningu um 

sjálfsvíg í bók sinni Le Suicide árið 1897. Samkvæmt kenningu hans er sjálfsvíg félagslegt 

fyrirbæri og tengsl má finna á milli samfélagslegra þátta og sjálfsvíga. Til að lýsa tengslunum 

notar hann meðal annars hugtakið siðrof (e. anomie). Siðrof er hugtak sem merkir skort á 

félagslegum tengslum og á viðurkenndum siðferðis- og hegðunarreglum. Durkheim taldi að 

fylgikvilli nútíma samfélaga væri að fólk fyndi fyrir tilgangsleysi og skorti á markmiðum. 

Durkheim beitti félagsfræðilegum rannsóknaraðferðum og tókst að sýna fram á að félagslegir 

þættir hefðu mikil áhrif á sjálfsvígshegðun og voru félagsleg tengsl einn þessara þátta 

(Durkheim, 1970; Sadock og Sadock, 2007). Durkheim skipti sjálfsvígum í fjóra flokka eftir 

tengslum einstaklinga við samfélagið: 

 Sjálfhverf sjálfsvíg (e. egoistic): Of lítil áhrif félagslegrar samþættingar. Þetta á sér stað 

meðal þeirra einstaklinga sem hafa lítil sem engin tengsl við aðra í samfélaginu. Í kjölfarið 

myndar einstaklingur neikvæð tengsl við samfélagið, samsamar sig ekki og finnst hann 

ekki tengjast neinum hópi (Durkheim, 1970; Sadock og Sadock, 2007). 

 Sjálfsfórnarsjálfsvíg (e. alturism): Of mikil áhrif félagslegrar samþættingar. Einstaklingur 

hefur of mikla félagslega samvitund og er tilbúinn að gera allt fyrir samfélagið (Durkheim, 

1970; Sadock og Sadock, 2007). 
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 Siðrofstengd sjálfsvíg (e. anomie): Of lítil áhrif af reglusamsetningu í samfélaginu sem 

einstaklingur býr í. Einstaklingur hefur takmarkaða hugmynd um þær reglur, viðmið og þau 

gildi sem teljast viðeigandi og stefna samfélagsins er óskýr (Durkheim, 1970; Sadock og 

Sadock, 2007). 

 Forlagatengd sjálfsvíg (e. fatalism): Of mikil áhrif af reglusamsetningu í samfélaginu. 

Samfélagið hefur yfirþyrmandi mikið taumhald á einstaklingnum og hann sér meira frelsi í 

dauðanum (Durkheim, 1970; Sadock og Sadock, 2007). 

2.2 Siðrofskenning Merton 

Robert Merton endurbætti kenningar Durkheim á siðrofi (e. anomie). Hann telur að siðrof 

myndist í samfélaginu þegar ósamræmi er á milli þeirra markmiða sem einstaklingar vilja ná í 

lífinu og þeirra leiða sem þeir fara til þess að ná þessum markmiðum. Þessi markmið snúast 

um hagsmuni þeirra og tilgang í lífinu. Hver hópur í samfélaginu hefur reglur um hvaða leiðir 

eru réttmætar til þess að ná markmiðunum og eru þær því breytilegar eftir samfélagi. Í 

ósamræminu getur myndast siðrof og í því geta líkur á sjálfsvígi aukist. Dæmi um hefðbundin 

markmið og leiðir er þegar við ákveðum að ganga menntaveginn (leiðin) til að öðlast góða 

vinnu og efnahagslegt öryggi (markmið) (Merton, 1997).  

2.3  Kenning John Bowlby um tengsl og missi 

Einn af frumkvöðlum tengslakenninga er breski geðlæknirinn John Bowlby. Hann skrifaði 

margar bækur og greinar um tengslamyndun og missi ástvina. Bowlby fjallaði um þá þörf 

einstaklinga að mynda sterk tengsl við aðra og þau tilfinningalegu viðbrögð sem koma fram 

þegar slíkum tengslum er ógnað eða þau brotin (Worden, 2009). Hann segir börn hafa þörf til 

að mynda djúp og sterk tengsl við foreldra sína eða aðra umönnunaraðila strax frá fæðingu 

og þau tengsl eigi eftir að fylgja þeim í framtíðinni og hafa áhrif á hamingju þeirra og vellíðan. 

Tengslamyndunin er ekki einungis mikilvæg fyrir barnið heldur einnig fyrir foreldrana. Í 

byrjun hefur barnið þörf fyrir næringu og líkamlega umhirðu sem það fær oftast frá móður 

og í framhaldinu þarf að sinna tilfinningalegum þörfum þess. Ef barn nær ekki að mynda 

þessi grundvallartengsl við móður eða annan umönnunaraðila þá öðlast það ekki innra öryggi 

en það taldi Bowlby vera grundvöll fyrir sjálfstæði einstaklings. Aðskilnaðarkvíði er 

innbyggður í alla einstaklinga og kemur fram þegar hinn nákomni er ekki á staðnum og þegar 

endurfundir eru ekki mögulegir, til dæmis við andlát hins nákomna, þá eykst 

aðskilnaðarkvíðinn (Worden, 2009). Þeir sem aðhyllast tengslakenningar telja að sambönd á 

yngri árum hafi mikið að segja um mótun persónuleikans seinna á lífsleiðinni. Persónuleikinn 
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ræður hæfni einstaklings til að takast á við hlutverk sín, mynda tengsl og takast á við hin 

ýmsu verkefni (Worden, 2009). 

2.4 Sálgreiningarkenning Sigmund Freud 

Sigmund Freud var fyrstur allra fræðimanna til að leggja grunn að kenningafræðilegri 

greiningu á ástvinamissi í grein sinni Trauer und Melancholia (1917). Í þeirri grein fjallar hann 

um viðbrögð aðstandenda við dauða ástvina út frá sálgreiningarkenningum. Nálgun hans 

varð áhrifamikil og skapaði hún skilning á heilbrigðum og óheilbrigðum leiðum til þess að 

takast á við sorgina. Freud lagði mikla áherslu á að aðstandendur sem yrðu fyrir missi þyrftu 

að viðurkenna hann og horfast í augu við raunveruleikann til þess að geta unnið úr sorginni. 

Ef því væri ekki fylgt eftir þá myndi ákveðin stöðnun eiga sér stað í sorgarferlinu. Freud hafði 

aðra sýn á sorg og sorgarferli en fræðimenn nú á dögum en hugmyndir hans eru enn notaðar 

og hafa þær verið útfærðar af öðrum rannsakendum (Stroebe, Hansson, Schut og Stroebe, 

2008). 
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3 Sjálfsvíg og sorgarferli aðstandenda 

Margar rannsóknir hafa leitt í ljós þær niðurstöður að sorgarferli aðstandenda eftir 

skyndilegt dauðsfall eins og sjálfsvíg sé erfiðara og flóknara heldur en eftir langvarandi 

veikindi. Flestir þeir sem upplifa skyndilegt dauðsfall ástvinar eru þeirrar skoðunar að það sé 

auðveldara að vinna sig í gegnum sorgarferli eftir langvarandi veikindi þar sem þeir geti þá 

búið sig undir dauða ástvinarins (Markham, 1997). Þó eru ekki allar rannsóknir sem styðja 

þessar niðurstöður og er haldið fram að það sé ekki hægt að bera dauðsföll saman þar sem 

sorgin og sorgarferlið sé einstaklingsbundið og hafi margar birtingarmyndir (Jordan, 2001). 

 Í þessum kafla verður farið yfir afleiðingar sjálfsvíga fyrir aðstandendur. Fjallað verður 

um sorgarferlið í ákveðnum mynstrum ásamt sorgarviðbrögðum og rannsóknum sem gerðar 

hafa verið á þesssum málaflokki.  

3.1 Rannsóknir á sorgarviðbrögðum aðstandenda 

Murphy og félagar (1990) rannsökuðu sorgarferli foreldra í Bandaríkjunum sem misst höfðu 

barn sitt skyndilega. Þátttakendur í rannsókninni voru 69 hjón og 123 einstæðar mæður. 

Foreldrarnir voru á aldrinum 32-61 ára og stóð rannsóknin yfir í fimm ár. Notast var við 

spurningalistakannanir, viðtöl og upptökur frá stuðningshópum. Niðurstöður leiddu í ljós að 

mæðurnar upplifðu frekar andlega vanlíðan en feðurnir en það getur stafað af því að 

mæðurnar eru gjarnari á að sýna tilfinningar á meðan feðurnir finna þörf fyrir að vera sterkir 

og hugsa um fjölskylduna á þessum erfiða tíma. Lítið var um hjónaskilnaði í rannsókninni sem 

kom á óvart vegna þess að almennt eru skilnaðir hjóna algengir þegar atburður sem þessi á 

sér stað innan fjölskyldunnar. Ef borin eru saman þrjú skyndileg dauðsföll; bílslys, manndráp 

og sjálfsvíg, kemur í ljós að sorgarferli eftir sjálfsvíg er ekki jafn erfitt og eftir bílslys og 

manndráp en það er hins vegar flóknara (Murphy, 1990). 

Burke og Neymer gerðu rannsókn árið 2014 á 150 syrgjendum sem misst höfðu ástvin 

sinn skyndilega. Niðurstöður leiddu í ljós að þessir aðstandendur áttu erfiðara uppdráttar 

eins og hvað varðaði andlega heilsu, áfallastreituröskun og þunglyndi og sorgarferlið var mun 

flóknara en eftir annars konar dauðsfall. Skyndilegt dauðsfall ástvinar getur líka leitt til 

raunveruleikafirringar hjá aðstandendum sem getur valdið kreppuástandi (Burke og Neymer, 

2014). Rannsókn sem gerð hefur verið á börnum sem misst hafa foreldri sitt vegna sjálfsvígs 

hefur leitt í ljós að þau upplifa oft mikla skömm og hatur til eftirlifandi foreldris og vilja oft 
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fela fyrir öðrum hvernig dauðsfallið bar að. Sjálfsvígið getur líka haft áhrif á unglings- og 

fullorðinsár barnanna (Ratnarajah og Schofield, 2008). Rannsóknir hafa líka sýnt að munur er 

á sorgarferli barna eftir skyndilegt dauðsfall foreldris og þegar um langvarandi veikindi er að 

ræða en áfallastreituröskun er meiri hjá börnum eftir skyndilegt dauðsfall foreldris (Brown, 

Sandler, Tein, Liu og Haine, 2007). 

3.2 Sorgarferli aðstandenda 

Sorgarferli aðstandenda er mjög einstaklingsbundið. Það er ekki til eitthvert eitt ráð sem gefa 

má aðstandendum um hvernig þeir eigi að vinna sig út úr sorginni heldur tekur fólk sinn tíma 

til að syrgja og það syrgir á sinn eigin hátt. Fyrir suma tekur sorgarferlið stuttan tíma á meðan 

það tekur heila eilífð fyrir aðra.   

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um hvernig fólk tekst á við sorg og þannig hefur 

hugmyndin um sorgarferli myndast. Aðstandendur eiga margt sameiginlegt í viðbrögðum ef 

einhver nákominn fremur sjálfsvíg. Margir fá stuðning frá fjölskyldu, vinum, ættingjum, 

nágrönnum og frá hinu opinbera, til dæmis prestum, sálfræðingum eða geðlæknum. Þessi 

stuðningur er afar mikilvægur fyrir aðstandendur í því tilfinningaróti sem þeir eru í og á þeim 

erfiðu tímum sem þeir ganga í gegnum. Á sama tíma upplifa margir sig einmana, einangraða 

og afskiptalausa. Mikilvægt er fyrir fjölskyldu og vini að vera til staðar og vera tilbúin að 

hlusta og aðstoða þegar viðkomandi biður um slíkt (Cobain og Larch, 2013). Karl 

Sigurbjörnsson (1995) lýsir sorgarviðbrögðum á myndrænan hátt og flokkar þau niður í 

eftirfarandi stig: Missir, hrun, uppbygging og bati. Síðan flokkar hann þau stig í nokkra 

undirflokka. Þrepin þurfa ekki öll að vera í ákveðinni röð og geta skarast á ýmsa vegu.  
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Mynd  1  Sorgarferlið 

Fyrsta stigið er lost og afneitun. Flestir ganga í gegnum þetta stig. Það skiptist í útrás 

tilfinninga, líkamleg einkenni og depurð. Tilfinningar slævast og fólk dofnar bæði líkamlega 

og andlega. Þetta er eins konar deyfingaraðgerð náttúrunnar til að lina þjáninguna. Þessi dofi 

kemur þó ekki í veg fyrir að sinna nauðsynlegum þörfum og skyldum. Þegar doðinn hverfur 

kemur raunverulega sorgin en áfallið kemur ekki allt í einu heldur í bylgjum. Bylgjurnar leiða 

einstaklinginn í gegnum dimman dal og getur sú leið verið bæði löng og ströng. Margir dvelja 

lengi í afneituninni og eiga erfitt með til dæmis að vitja grafarinnar. Afneitun birtist þegar 

venjur, minningar og viðbrögð aðstandenda láta eins og ekkert hafi gerst og að hinn látni sé 

enn á lífi. Grátur er talinn vera nauðsynlegur þáttur í sorgarferlinu. Hann er ákveðin svölun 

við útrásinni. Sorg sem fær ekki eðlilega útrás getur leitt til andlegrar vanlíðanar seinna meir. 

Sorgarviðbrögð geta einnig komið fram sem líkamleg einkenni eins og öndunarerfiðleikar, 

máttleysi, hjartsláttartruflanir, þreyta, doði, svefn- og einbeitingarerfiðleikar. Depurðin gerir 

fólki erfitt að vakna á morgnana til að sinna daglegum skyldum og takast á við nýjan dag. Fólk 

þarf að horfast í augu við staðreyndina að ástvinur hefur fallið frá og það þarf að læra að lifa 

við missinn því sorgin verður ávallt til staðar (Karl Sigurbjörnsson, 1995). 

 Hrunið er stig tvö og einkennist af reiði, sekt og hillingum. Flestir finna til 

sektarkenndar og spyrja sig spurninga eins og „Hvers vegna tók ég ekki eftir þessu?“ „Af 

hverju var ég ekki heima?“. Þessar spurningar koma oft upp eftir að ástvinur hefur fyrirfarið 
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sér. Þegar aðstandandi er kominn lengra í sorgarferlinu og líðanin verður betri þá kemur 

sektarkenndin aftur upp eins og hann sé að bregðast hinum látna og sé jafnvel búinn að 

gleyma honum. Reiðin getur beinst að einhverjum eins og lækni, lögreglunni, presti eða 

Guði. Aðstandendur verða oft líka reiðir hinum láta og spyrja „Hvers vegna gerðir þú mér 

þetta?“ „Hvað hef ég gert þér?“. Aðstandandi hefur þörf fyrir að tala um hinn látna en bara 

um það sem var gott og bjart. Aðstandendur eiga til að líta á ástvin sinn sem dýrling og muna 

ekki eftir honum öðruvísi. Margir halda lengi í þá mynd (Karl Sigurbjörnsson, 1995). 

Þriðja stigið eða uppbyggingin einkennist af samþykki og nýjum mynstrum. Samþykki 

er lokastigið sem mætir aðstandanda þegar sorgin hefur losað um tengslin við hið liðna og 

látið sárin gróa. Tilfinningar koma upp á yfirborðið svo fólk geti horfst í augu við þær, skilið 

þær og leitað fyrirgefningar. Lífið hjá aðstandendum verður aldrei eins á ný en þetta getur 

gefið þeim aukið næmi á hversu dýrmætt lífið er. Auðveldara verður að tala um ástvin án 

þess að brotna niður. Örin verða ávallt til staðar en sárin gróa. Eftir að aðstandendur hafa 

samþykkt og horfst í augu við raunveruleikann myndast ný mynstur. Nýir möguleikar opnast, 

framtíðin blasir við og kallar á ný viðfangsefni. Fólk fer að hlakka til og gerir áætlanir. Tíminn 

einn og sér læknar þó ekki öll sár heldur verður að hlúa að þeim. Sú manneskja sem kemst í 

gegnum sorgarferlið verður sterkari fyrir vikið (Karl Sigurbjörnsson, 1995). 

 Geðlæknirinn Elisabeth Kübler-Ross setti fram kenningu um sorgarferli í bók sinni On 

death and dying árið 1969. Í upphafi setti hún kenningu sína fram til þess að útskýra 

sorgarferli einstaklinga sem liggja á dánarbeði en hún er nú notuð til þess að útskýra einnig 

sorgarferli aðstandenda. Kenningin byggir á því að þegar við missum ástvin okkar þá förum 

við í gegnum ákveðin stig sem eru ætluð til þess að hjálpa okkur í sorgarferlinu, læra að lifa 

með missinum og þeirri sorg og tilfinningum sem honum fylgja. Tilgangur Kübler-Ross var að 

mynda þekkingu á sorgarferli og gera okkur tilbúin til þess að takast á við lífið og missinn. 

Henni tókst að afmarka ferlið með fimm stigum. Þau eru afneitun, reiði, samningaviðræður, 

þunglyndi og lokastigið sem er sáttarstig (Kübler-Ross, 1983).  

Worden lýsir því að þegar einstaklingur missi ástvin sinn, eins og til dæmis vegna 

sjálfsvígs, upplifi hann sorg og þurfi að ganga í gegnum sorgarferli. Í ferlinu er einstaklingur 

að vinna úr tilfinningum sínum gagnvart því sem hefur gerst. Þó svo að einstaklingar séu hver 

öðrum ólíkir þá raðast tilfinningarnar í sorgarferlinu á ótrúlega svipaðan hátt. Nútíma 

fræðimenn telja það þó vera einstaklingsbundið hversu langan tíma það tekur fólk að syrgja, 
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hversu mikið það syrgir og hvenær sorgarferlið byrjar. Sumir upplifa mjög sterkar tilfinningar 

á meðan aðrir upplifa þær veikari. Samkvæmt Worden (2009) hafa eftirfarandi atriði áhrif á 

það hvernig einstaklingar takast á við sorgarferlið: 

1. Hver var sá látni og hvaða hlutverki hafði hann að gegna? 

2. Hver voru tengslin á milli syrgjanda og þess látna? 

3. Hvernig átti dauðsfallið sér stað? Skyndilegt dauðsfall er erfiðara þar sem það gerist án 

viðvarana.  

4. Hver er fyrri reynsla syrgjanda af því að takast á við sorg og áföll? 

5. Persónuþættir syrgjanda eins og aldur, kyn og hæfni til að bregðast við mótlæti. 

6. Félagslegt umhverfi. Þeir einstaklingar sem búa við sterkar félagslegar aðstæður eiga 

auðveldara með að vinna sig í gegnum sorgarferlið. 

3.3 Áhrif sjálfsvígs á aðstandendur  

Í kringum hvern einstakling er ákveðinn kjarni sem inniheldur fjölskyldu og vini, þá 

aðstandendur sem elska hann. Allar athafnir einstaklings hafa áhrif á aðstandendurna og er 

því ekki hægt að segja að einstaklingur lifi í félagslegu tómarúmi (Guðrún Eggertsdóttir, 

1997). Atburður eins og sjálfsvíg hefur gífurleg áhrif á þá sem eftir lifa og eru þeir oft kallaðir 

suicide survivors eða þeir sem bjargast. Það að bjargast felur ekki einungis í sér að lifa lífinu 

áfram heldur að geta haldið áfram að lifa, geta aðlagast nýjum aðstæðum, geta lifað með 

missinum og ekki látið sorgina taka yfir líf sitt. Þó svo að sjálfsvíg hafi mest áhrif á nánustu 

aðstandendur hefur það líka áhrif á stærri hópa eins og vinnustað þess látna og vinnufélaga, 

vini, hjúkrunarfólk, lögreglu og þá sem komu að hinum látna (Guðrún Eggertsdóttir, 1997). 

Hér áður fyrr urðu eftirlifendur fyrir barðinu á ómannúðlegum siðum samfélagsins, 

útskúfun og stimplun. Öldum saman var sjálfsvígi mætt með þungum refsingum. Ríkið tók 

allar eignir hins látna og eftirlifandi fjölskylda var skilin eftir heimilis- og bjargarlaus. 

Aðstandendur fengu enga samúð í samfélaginu og þurftu því að bæla niður sorg sína. Það var 

talið að þeir sem fremdu sjálfsvíg væru útskúfaðir úr ríki Guðs. Kirkjan vildi ekki taka þátt í 

greftrun í vígðri mold og þurfti að grafa líkið að nóttu til. Hendur og höfuð voru oft aðskilin 

frá líkamanum og grafin annars staðar. Einnig þurfti fjölskylda hins látna stundum að borga 

tengdafjölskyldu hans bætur fyrir skömmina sem sjálfsvígið hafði varpað á hana. Með því að 

hinn látni fékk ekki útför hindraði það sorgarferli aðstandenda (Guðrún Eggertsdóttir, 1997). 
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Það að hafa leiði hins látna merkt og geta heimsótt það skiptir miklu máli fyrir 

sorgarferlið. Þar er hægt að minnast hins látna og aðstandandanum finnst hann vera nær 

honum heldur en annars staðar. Leiðið er reitur sem er ætlaður aðeins þeim látna og 

eftirlifendum finnst gott að koma og halda því fallegu, snyrta það og prýða (Hewett, 1980). 

Ef litið er á sjálfsvíg út frá félagsfræðilegu sjónarhorni hefur viðhorf gagnvart þeim breyst. 

Guðrún Eggertsdóttir prestur telur að nú á dögum sé litið á sjálfsvíg sem afleiðingu andlegrar 

vanlíðanar og félagslegra aðstæðna. Þekking á geðrænum vandamálum hefur aukist mikið og 

viðurkenning á sjúkdómum sem þessum breytir afstöðu til þeirra sem fyrirfara sér. 

Aðstandendur finna þó enn fyrir mikilli skömm gagnvart umhverfinu, miklu frekar en þeir 

sem missa ástvin sinn af völdum slysfara eða sjúkdóma (Guðrún Eggertsdóttir, 1997). 

 Margir hverjir komast ekki í gegnum sorgarferlið hjálparlaust og þurfa því að leita sér 

meðferðar hjá fagaðila. Þessir einstaklingar eru að glíma við flókin sorgarviðbrögð vegna þess 

að ákveðin stöðnun hefur átt sér stað í sorgarúrvinnslunni (Worden,2009). 
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4 Meðferðarleiðir 

Sorgarviðbrögð við ástvinamissi hafa margar birtingarmyndir sem birtast meðal annars á 

tilfinningalegan og líkamlegan hátt og einnig í hegðun fólks. Sorgin er eðlilegt viðbragð og þá 

sérstaklega eftir skyndilegan dauða eins og sjálfsvíg. Flestir einstaklingar hafa þá getu að 

komast í gegnum sorgarferlið sjálfir en margir eiga þó í erfiðleikum með það og skortir 

stuðning til að komast í gegnum sorgina og til að koma í veg fyrir líkamleg og andleg 

vandkvæði seinna meir (Worden, 2009). Samkvæmt opinberum fagaðilum og fræðimönnum 

þurfa aðstandendur að hafa einhvern til þess að tala við og þess vegna er oft hjálplegt að 

leita til sálfræðings eða sambærilegs sálgæsluliða. Það er einnig mjög mismunandi hvernig 

stuðningi eftir sjálfsvíg er háttað innan fjölskyldu þess látna og niðurstöður McMenamy, 

Jordan og Mitchell (2008) leiddu í ljós að einstaklingar innan sumra fjölskyldna næðu að 

styðja hver annan eftir sjálfsvíg fjölskyldumeðlims á meðan meðlimir annarra fjölskyldna 

fjarlægðust hvern annan. 

Neimeyer og Currier gerðu rannsókn (2009) á sorgarúrvinnslu aðstandenda og leiddi sú 

rannsókn í ljós að 10-15% aðstandenda eiga í erfiðleikum með að vinna sig í gegnum sorgina, 

horfast í augu við raunveruleikann og aðlagast nýjum aðstæðum. Þeir eiga á hættu að þróa 

með sér bæði líkamlega sjúkdóma og andlega erfiðleika. Worden (2009) segir að mikilvægt 

sé að fagaðilar skimi eftir hvort syrgjendur glími við flókin sorgarviðbrögð því oft þurfi þessir 

aðstandendur stuðning strax eftir andlátið og eftirfylgd í allt að þrjú ár eftir það. Það eru til 

stuðningshópar sem geta hjálpað til ásamt fagaðilum eins og prestum, sálfræðingum og 

öðrum syrgjendum. 

4.1 Sorgarráðgjöf og sorgarmeðferð 

Worden (2009) gerir greinarmun á sorgarmeðferð (e. grief therapy) og sorgarráðgjöf (e. grief 

counseling). Markmiðið í sorgarmeðferð er að hjálpa einstaklingum að vinna með flóknar og 

erfiðar afleiðingar áfalls og er þessi aðstoð oftast veitt af félagsráðgjöfum. Markmiðið með 

sorgarráðgjöf er að hjálpa einstaklingum að takast á við eðlilegar tilfinningar sem tengjast 

sorginni og því að syrgja. Sorgarráðgjöf hjálpar fólki sem upplifir eðlileg sorgarviðbrögð að 

vinna sig í gegnum sorgina með því að fara í gegnum ákveðin verkefni. Það er einnig markmið 

með sorgarráðgjöfinni að hjálpa fólki að aðlagast nýjum aðstæðum og raunveruleika þar sem 

hinn látni er ekki til staðar. Líkan Worden inniheldur fjögur verkefni og öll gefa þau fagaðilum 
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aukinn skilning á sorgarferlinu og er það mikilvægt til stuðnings og ráðgjafar. Sorgarráðgjafar 

geta verið geðlæknar, hjúkrunarfólk, sjálfboðaliðar og aðrir syrgjendur. Samkvæmt Worden 

er æskilegt að byrja sorgarráðgjöf um viku eftir jarðarför. Fyrstu 24 tímana eftir sjálfsvígið er 

aðstandandinn enn þá í losti og er það einstaklingsbundið hvenær einstaklingar þurfa og vilja 

hjálp. Ráðgjöfin getur farið fram hvar sem er, til dæmis á heimili aðstandendanna, á 

spítalanum eða stofu fagaðilans (Worden, 2009). 

Sorgarmeðferðin fer oftast fram í einstaklingsviðtölum á stofu sálgæsluliðans. 

Einstaklingar í sorgarmeðferð eru þeir sem glíma við flóknar afleiðingar sorgar, hafa ekki náð 

að syrgja almennilega og tilfinningar hafa ekki fengið útrás. Sorg af þessum toga getur haft 

alvarlegar afleiðingar ef ekki er tekið í taumana (Worden, 2009).  

4.2  Stuðningur við aðstandendur 

Yfirvöld og kirkjustjórn á Íslandi gera ekkert markvisst eða skipulagt þegar kemur að því að 

aðstoða og hjálpa aðstandendum sem eiga um sárt að binda eftir sjálfsvíg einhvers 

nákomins. Það virðist fara eftir vilja prests og getu hans hvað gert er og einnig hversu mikið 

aðstandendur leitast eftir því. Að mati Guðrúnar Eggertsdóttur prests þarf að tryggja að 

aðstandendur fái þá hjálp sem þeir þurfa burtséð frá efnahag og búsetu. Einnig þarf að auka 

fræðslu fyrir ættingja og vini syrgjenda um til hvers er ætlast af þeim og hvernig þeir geti 

verið til staðar fyrir þá, stutt og styrkt til að koma í veg fyrir þá einangrun sem margir 

aðstandendur finna fyrir (Guðrún Eggertsdóttir, 1997).  

Erlend rannsókn sem gerð var árið 2012 leiddi í ljós að þarfir aðstandenda voru 

margvíslegar eftir sjálfsvíg ástvinar. Helstu þarfirnar voru að hafa einhvern til að hlusta á þá 

og ráðleggja. Einnig fundu þeir þörf fyrir að vera í stuðningshópi með öðrum syrgjendum sem 

voru að upplifa það sama og þeir, fá aðstoð við að læra að lifa með missinum, fá stuðning við 

að halda í góðu minningarnar og stuðning við að takast á við fordóma samfélagsins (Miers, 

Abbott og Springer, 2012). Margs konar aðstoð þarf að vera í boði fyrir aðstandendur þar 

sem sorgarferlið er mismunandi eftir einstaklingum. Það þarf að taka mið af bakgrunni, 

trúarbrögðum og aðstæðum einstaklings hverju sinni þegar honum er boðinn stuðningur 

(Roubenzadeh, Abedin og Heidari, 2012). 

Wilhelm Norðfjörð (2001) gerði íslenska rannsókn á foreldrum sem misst höfðu börn 

sín vegna sjálfsvígs og kom þar fram að þeim fannst stuðningur frá heilbrigðiskerfinu ekki 
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nægur. Læknar og prestar sem höfðu komið að sjálfsvígum höfðu margir hverjir aldrei aftur 

samband við fjölskyldu hins látna og sárnaði þeim þessi vinnubrögð. 

Það hjálpar aðstandendum mikið þegar fjölskylda og vinir sýna samúð og hlýju og þá 

sérstaklega þegar jarðarförinni er lokið því þá vill oft myndast tómarúm hjá fólki. Fjölskyldan 

getur hjálpað aðstandendum við að takast á við hið daglega líf. Þeim finnst gott að vera í 

samskiptum við fólk og fá að tala um hinn látna og minnast hans. Presturinn Einar Aadlund 

hefur komið með nokkur ráð fyrir þá sem vilja hjálpa aðstandendum í sorginni, meðal þeirra 

er til dæmis að hafa reglulegt samband, bjóða hjálp við hagnýta hluti en varast þó að gefa 

ráð heldur hlusta frekar (Guðrún Eggertsdóttir, 1997).  

Prestar telja þó að mikilvægt sé að gefa sorginni ákveðinn ramma. Það er ekki hægt 

að halda henni endalaust áfram og það er mikilvægt fyrir þann sem sinnir sálgæslunni að 

gera sorgina ekki eilífa fyrir aðstandandanum (Peterson, 1980) 
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5 Rannsóknaraðferð 

Eftirfarandi kafli fjallar um aðferðarfræði rannsóknarinnar. Farið verður yfir einkenni 

eigindlegra aðferða, val á rannsóknaraðferð og viðmælendur. Í rannsókninni verður notast 

við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem viðmælendur lýsa erfiðri upplifun sinni sem 

aðstandendur eftir sjálfsvíg. Eigindlegar aðferðir eru notaðar sem rannsóknaraðferð til að 

dýpka skilning á ákveðnu viðfangsefni. Þetta geta t.d. verið viðtöl. Persónuleg upplifun 

einstaklings getur gefið mikið betri upplýsingar heldur en ef notast væri við 

spurningalistakönnun og fannst höfundi því best að notast við viðtöl og að sama skapi jókst 

skilningur hans á efninu. En þar sem að viðtölin voru einungis þrjú í rannsókninni gafst ekki 

mikið tækifæri á að álykta um kenningarnar og gott væri því að gera megindlega rannsókn 

með stærra úrtaki til að geta mælt réttmæti kenninganna.  

5.1 Aðferð 

Höfundur framkvæmdi eigindlega rannsókn á tveimur einstaklingum sem báðir höfðu 

upplifað að missa ástvin vegna sjálfsvígs. Einnig tók höfundur viðtal við sálfræðing sem 

sérhæfir sig í sorgarvinnu. Viðtölin fóru fram um miðjan október 2016 og var um hálfopin 

viðtöl að ræða ásamt einu vefviðtali. Viðtölin innihéldu um það bil 20 spurningar og voru frá 

20-30 mínútur að lengd. Spurningarnar til aðstandenda sneru aðallega að því hvernig andleg 

og líkamleg líðan þeirra væri eftir sjálfsvígið, hvernig samfélagið hefði tekið á þessu og 

hvernig samskiptin væru milli þeirra og til dæmis ættingja eða vina eftir atburðinn. Einnig 

voru spurningar um hvort þeim fyndist vera nægur stuðningur fyrir aðstandendur og hvaða 

meðferðarleiðir þeir hefðu farið til þess að komast í gegnum sorgarferlið. Að lokum voru 

spurningar sem tengdust því hvort þeir hefðu getað gert eitthvað meira til að koma í veg fyrir 

sjálfsvígið, hvað þeir myndu ráðleggja öðrum sem væru í þeirra sporum og hvernig sjálfsvígið 

hefði breytt þeim. Spurningar til sálfræðingsins voru svipaðar nema með ákveðinni umorðun. 

Höfundur tók vefviðtal við annan aðstandandann í gegnum Facebook, viðtalið við hinn 

aðstandandann fór fram heima hjá honum og viðtalið við sálfræðinginn fór fram í gegnum 

síma. Öll viðtölin voru afrituð og á þeim framkvæmd þemagreining sem verður skilgreind og 

farið yfir nánar hér á eftir.  
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5.2 Viðmælendur 

Höfundur valdi ekki viðmælendur út frá sérstökum þáttum öðrum en að þeir hefðu það 

sameiginlegt að hafa misst einhvern nákominn vegna sjálfsvígs og að sálfræðingur ynni mikið 

með sorg og þá sérstaklega eftir sjálfsvíg. Höfundur hafði samband við viðmælendur í 

gegnum síma og Facebook og út frá því var ákveðinn staður og stund fyrir viðtalið. Höfundur 

sendi tölvupósta á nokkra sálfræðinga og þeir höfðu svo samband til baka og var sá valinn 

sem hafði mest unnið með sorg og sorgarferli. Viðmælendum var sagt að öll gögn væru 

trúnaðarögn og að nafnleynd væri lofað. Ekki væri hægt að rekja upplýsingar sem kæmu 

fram í ritgerðinni og að hljóðupptökum yrði eytt um leið og viðtölin væru afrituð. 

Berglind Rúnarsdóttir er 62 ára kona, búsett í Kópavogi. Hún býr með manni sínum 

Sigurði Jónssyni. Þau áttu sjö börn saman en misstu einn son vegna sjálfsvígs fyrir um 14 

árum. Berglind vinnur sem íþróttakennari í grunnskóla í Reykjavík en sjálfsvígið átti sér stað 

þar. Hún var mjög heppin með stuðning eftir sjálfsvígið og nýtti sér alla þá hjálp sem hún 

fékk. Aðallega sótti hún hjálp til prests síns og seinna meir til geðlæknis. Hún segir þó að 

nemendur og kennarar hafi ekki fengið mikla áfallahjálp og það hefði mátt standa betur að 

því.  

Magnús Ásgeirsson er 37 ára karlmaður, búsettur í Noregi. Í dag býr hann með konu 

sinni og tveimur börnum. Hann missti tvíburabróður sinn fyrir 14 árum síðan þegar þeir voru 

aðeins 23 ára gamlir. Honum fannst gott að leita til sóknarprests síns í kjölfarið og gerði hann 

það margoft.  

Íris Guðmundsdóttir er menntaður sálfræðingur með sérhæfingu í sorg. Hún er búin 

að öðlast mikla reynslu og þekkingu á sorg og sorgarúrvinnslu í gegnum vinnuna. Hún hefur 

unnið mikið með aðstandendum sem hafa misst ástvin vegna sjálfsvígs en einnig eftir annars 

konar dauðsföll.  
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6 Niðurstöður 

Höfundur framkvæmdi þemagreiningu á viðtölunum og var niðurstöðum síðan skipt í nokkra 

flokka. Í fyrsta lagi er það Áhrif á aðstandendur. Í öðru lagi er það Upplifun frá samfélaginu, í 

þriðja lagi Stuðningur og í fjórða lagi Úrvinnsla sorgarinnar. Í þessum kafla verður gert grein 

fyrir ofangreindum þemum og varpað verður skýrara ljósi á viðfangsefni ritgerðar með 

sýnishorni af viðtölum við viðmælendur.   

6.1 Áhrif á aðstandendur 

Sjálfsvígið hafði mikil áhrif á líðan aðstandenda, bæði líkamlega og andlega. Annar 

aðstandandinn upplifði einnig reiði og mikla sorg. Vanmátturinn, að geta ekkert gert eða sagt 

til þess að breyta því sem gerst hafði. Hann upplifði líka að fá samviskubit að hafa ekki reynst 

ástvini sínum betur þegar hann þurfti mest á stuðningi að halda. Eins og kemur fram í viðtali 

við Magnús:  

Mín allra fyrstu viðbrögð var reiði, man að ég kuðlaði 

kveðjubréfinu saman sem hann hafði skilið eftir og grýtti því í 

vegginn. En svo tók náttúrulega við mikil sorg og eftirsjá eftir 

fallegum dreng. Þegar þetta gerðist tók atburðurinn yfir líf mitt, 

engar aðrar hugsanir komust að.  

Þegar Berglind var spurð hvernig dagurinn hefði breyst frá því að vera venjulegur dagur yfir í 

að vera hrein martröð sagði hún að hún og fjölskylda hennar hafi áttað sig strax á því að 

sonur hennar væri búinn að taka eigið líf þegar hann var ekki í herberginu sínu þennan 

morgun: 

Þetta var þannig....að þegar við vöknuðum um morguninn þá 

fundum við hann ekki....og við náttúrulega leituðum öll út um 

allt og öllum datt í hug....okey þetta er búið. Svo hringi ég upp í 

skóla til að segja að ég myndi ekki komast af því að ég væri að 

leita að syni mínum, hvort ég geti fengið að tala við 

yfirkennarann. Þá sagði skrifstofustúlkan....heyrðu hann kemst 

ekki núna það var ungur drengur sem hengdi sig hérna fyrir 

utan....okey....þetta er sonur minn sagði ég..þá komu bara 
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kennararnir og skólastjórinn og bara allir....þetta var bara eins 

og stórfjölskylda. 

Magnús lýsir sorginni sem yfirþyrmandi svartholi sem gleypti allar aðrar tilfinningar. Það eina 

sem stóð eftir hjá honum var vanlíðan og vanmáttur. Hann sagði að líkamlegu einkennin 

hefðu birst fyrst og fremst í lystarleysi. 

Berglind hafði ekki alveg sömu sögu að segja þar sem hún fann ekki fyrir þessari reiði 

og sektarkennd yfir að hafa ekki reynst honum betur. Hún telur þau hafa gert allt sem hægt 

var nema svipta hann sjálfræði sem hún svo seinna vissi að væri einungis tímabundin lausn. 

Berglind segir í viðtalinu: 

Nei ég held, þessi ungi maður var náttúrulega alinn upp í þvílíkri 

ástúð og umhyggju….en hann var náttúrulega 

ofboðslega….hann var svo félagsfælinn….ég held að það hafi 

bara ýtt undir….honum fannst hann vera misheppnaður. Það 

sem við hefðum, má segja kannski, átt að gera….það var að 

svipta hann sjálfræði.  

Hún segist hafa nefnt við lækna að svipta hann sjálfræði en þeir hefðu talið að það hefði bara 

verið tímabundin lausn og ef hann hefði verið staðráðinn í að svipta sig lífi þá hefði alltaf 

komið að þessu. Þegar Berglind var spurð hvernig sjálfsvígið hefði haft áhrif á andlega og 

líkamlega líðan sagði hún: 

Hún var alveg bölvanleg. Ég léttist um 15 kíló, hafði enga orku. 

Tilveran var reyndar alveg ömurleg....bara....einbeitingarlaus, 

orkulaus, kom engu í verk, gat ekki lesið, ekki horft á sjónvarp 

en ég á reyndar erfitt með það enn þá en það er samt miklu 

betra....og svona, svo var maður svona meyr eða þú 

veist....þurfti lítið til að maður....færi að gráta og svona.  

Íris segir að fólk upplifi alls konar tilfinningar eins og sektarkennd, reiði og ásökun og í 

rauninni séu allar tilfinningar eðlilegar en samt séu þær mjög aðstæðubundnar. Hún segir að 

það sé gegnumgangandi að allir upplifi einmanaleika og einangrun í sorginni, alveg sama 

hvert dauðsfallið sé. Hún segir að það sé skortur á umburðarlyndi í samfélaginu og heldur 

áfram: 
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Sko, það er oft mikið sjokk....og bara oft spurningarmerki. 

Mörgum spurningum einhvern veginn ósvarað....í sumum 

tilfellum er samt ekki þetta sjokk því í sumum tilfellum....af því 

að stundum þegar ástvinur tekur sitt eigið líf þá kemur það í 

kjölfarið af veikindum....oft andlegum veikindum og eða miklum 

líkamlegum eða semsagt neyslu….jafnvel. En eins og ég segi 

frekar oftar er þetta spurningarmerki.... „Hvað hefði ég getað 

gert? Hefði ég getað gert eitthvað öðruvísi? Af hverju sá ég 

þetta ekki? Hvað ef ég hefði hlustað?“ Fólk fer að spóla til baka, 

fara yfir síðustu samtölin og það verða svona hugarflækjur í 

rauninni....algjör.  

Hún tók einnig undir orð Magnúsar og Berglindar um líðan aðstandenda: 

Það er náttúrulega þessi sjokkfasi sem fólk fer í og hérna 

aftenging, doði, ofurárverkni, hvað á maður að 

segja....einbeitingarleysi....tapar já svona sense fyrir tíma og 

rúmi oft….og já það er semsagt í þessum sjokkfasa. 

Tilfinningar....þetta er náttúrulega svo oft aðstæðubundið hvers 

eðlis….áfallið er þú veist….það getur verið í rauninni allt frá 

algjörri lömun, vanmætti, vonleysi yfir í ofboðslega reiði, 

agression, ásakanir á aðra og á sjálfan sig og þá þann sem 

svipti sig lífi líka þannig það er sko….það er í rauninni allar 

tilfinningar eðlilegar í kjölfarið, það er eiginlega ekki hægt að 

orða það öðruvísi. 

Íris telur ekki vera mun á sorg eftir sjálfsvíg og eftir annars konar dauðsfall því ávallt sitji fólk 

uppi með spurningar: 

Ég sé ekki mun, nei. En sko af því að spurningar sem maður í 

rauninni tengir svolítið við sjálfsvígin „Hvað hefði ég getað gert? 

Hefði ég getað komið í veg fyrir þetta?“ Þær spurningar koma 

líka upp segjum til dæmis eftir langvarandi veikindi.... „Hefði ég 

getað hjálpað viðkomandi betur? Hefði ég átt að eyða meiri 

tíma upp á spítala?“....sama með andlát af slysförum þá er 
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endalaust hvað ef....„Hvað ef ég hefði ekki hringt? Hvað ef hann 

hefði ekki verið á leiðinni heim?“ Þannig fólk situr bara uppi 

með eitt stórt spurningarmerki og það er búið að kippa undan 

löppunum alveg sama hvað. Það er alltaf hrúga af spurningum 

sem fólk situr uppi með.  

Berglind var ekki sammála Írisi þar sem hún taldi að það að missa barnið sitt væri versta sorg 

sem til væri og það að barnið manns vildi ekki lifa lengur væri svakaleg tilfinning. 

6.2 Upplifun frá samfélaginu 

Báðir aðstandendur upplifðu að fólk hefði sýnt smá fordóma í byrjun og sögðu að fólk hefði 

verið að tala um að þetta hefði verið sjálfselska hjá þeim látna og að hann hefði ekki viljað 

lifa lengur en seinna meir þá hefði fólk áttað sig á hversu mikil vanlíðan þetta hefði verið hjá 

honum. Í viðtalinu við Berglindi kemur fram: 

Við maðurinn minn töluðum svo hispurslaust um þetta að fólk 

sem kom í heimsókn að þetta var bara rætt. Reyndar var í 

skólanum einhver nemandi sem hafði sett á netið að sonur 

okkar hefði ekki viljað lifa en það var snarlega sko fundið út 

bæði hver það var og það var lokað fyrir allt svona.  

Undir þetta tók Magnús: 

Voru einhverjir í byrjun sem fóru að tala um hversu mikil 

sjálfselska það er að taka sitt eigið líf. Það var kannski mest 

fyrst þegar fólk varð vitni að því hvaða áhrif atburðurinn hefur á 

nærfjölskylduna. En ég held að með tíð og tíma þá átti flestir sig 

á því að þetta er ekki sjálfselskur gjörningur, heldur bara þeirra 

leið til að bregðast við gífurlegri vanlíðan. 

Íris vill ekki meina að það séu beint fordómar í samfélaginu heldur að fólk sé frekar feimið við 

að tala um dauðann og þá bara almennt um andlát. Hún segir samskiptin vera helsta 

vandamálið í sorgarferlinu: 

Nei, sko ég hef ekki orðið vör við það hjá þeim aðstandendum 

sem ég hef verið með nema að því leytinu til að fólk er hrætt við 

það. Ekki fordómar heldur að fólk þorir ekki að tala um þetta 
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við þau og ekki bara með sjálfsvíg heldur bara almennt með 

andlát….fólk er bara svo ofboðslega feimið við dauðann....og er 

einhvern veginn pínu bara já….veit ekkert hvernig það á að vera 

og það er helsta vandinn í sorgarferlinu það eru samskipti í 

kjölfar andláts….að vera í samskiptum við annað fólk og hvernig 

á að bregðast við öðru fólki og setja mörk og biðja um stuðning 

og afþakka stuðning og allavegana….þannig að samfélagið er 

einhvern veginn bara pínu….veit ekki alveg hvernig það á að 

vera [hlær]já það er svolítið hrætt við að tala um dauðann. 

6.3 Stuðningur  

Hjá báðum aðstandendum sem höfundur talaði við var nægur stuðningur í boði strax í 

kjölfarið og í lengri tíma eftir á. Þau voru dugleg að nýta sér hann og gátu alltaf leitað til 

prests síns.  

Sko í okkur tilfelli þá komu bara allir, Landspítalinn..prestur 

þar...lögreglan..það var bara teymi sem var yndislegt en svo 

kom presturinn okkar sem... við fengum. Ég var með þennan 

prest..svo var ég hjá geðlækni og ég hef verið hjá honum í ...10 

ár...yndislegur maður. 

Mikilvægt er að mati höfundar að vinir og ættingjar hætti ekki að koma í heimsókn eða hafa 

samband eftir að jarðarförinni lýkur því einmitt þá er söknuðurinn sem mestur eins og kemur 

fram í viðtali við Berglindi:  

Já, mér fannst ég vera rosalega einmana og ég held að þetta sé 

mjög algengt. Fólk hætti að hringja, fólk hætti að koma, maður 

var rosalega einn sko....Já mér fannst það. Það var svo gott að 

hafa prestinn sem ég leitaði til, hans skildi þetta svo vel, 

töluðum bara eins og jafningjar. En ef ég væri að tala við börnin 

um þetta til dæmis þá væri eins og ég væri að hugga eða 

eitthvað svona....ég veit það ekki.  

Berglind og maðurinn hennar byrjuðu svo að fara í messu sem þeim fannst mjög gott og 

hjálplegt. Hún taldi sig hafa mikla þörf fyrir það á þeim tíma en gerir það ekki lengur. 
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Aðspurð hvort Berglindi finnist aðkoma prests vera mikilvæg þegar svona atburður á sér stað 

svarar hún: 

Mjög mikilvæg já....sko. í upphafi myndi ég segja....eins og 

presturinn okkar var ekkert bara blessi guð og guð er þetta og 

guð er hitt....hann talaði bara eins og manneskja sko. Svo 

ofboðslega skilningsríkur....og bara....ég hefði ekki viljað missa 

af því en eina sem ég myndi vilja breyta ef ég gæti að börnin 

hefðu getað tekið þátt og verið með í þessu. 

Íris tekur undir þetta og segir að það þurfi að bæta stuðninginn í samfélaginu beint eftir 

andlát. Hún segir að í kringum útförina þá sé haldið utan um aðstandendur en svo sé ekkert 

meira. Hún talar um að mikilvægt sé fyrir aðstandendur að halda áfram að vera í sambandi 

eftir jarðaförina til að koma í veg fyrir að aðstandendur upplifi sig einmana og einangraða: 

Mér finnst þurfa að bæta hann. Auðvitað fer þetta eftir prestum 

en svo er fólk sem stendur utan trúfélaga líka….það er svona 

haldið í hendina á fólki í gegnum útfararferlið í rauninni en 

síðan er það bara búið….svo er ekkert meira og þá einhvern 

veginn bakka oft aðstandendur eða semsagt nærumhverfið 

bakkar líka og ætlar bara gefa þeim tíma og ró og fólk stendur 

þá bara svolítið eitt og það er þá sem kikkar inn....og það er 

fyrst og fremst þá sem það þarf á stuðningnum að halda. 

Hún segir að það megi bæta þjónustu kirkjunnar og það eigi að vera skylda hjá prestum að 

stíga meira inn í, ákveðið ferli þurfi að vera til staðar og þeir eigi að fara eftir því. Hún segir 

að það séu samt sem áður til mjög góðir prestar sem sýni gríðarlega gott starf og vinni mikið 

með aðstandendur en það mættu vera fleiri. 

6.4 Úrvinnsla sorgarinnar 

Báðum aðstandendum fannst mikilvægt að ræða hlutina og leyfa tilfinningum sínum að fá 

útrás, leita ætti sér stuðnings sem fyrst. Þeim fannst gott að tala um látinn ástvin sinn og 

gerðu það oft. Í viðtali við Berglindi kemur fram: 

Leyfa tilfinningunum að fá útrás...það skiptir svo miklu máli...og 

ekki bíða eftir að þér er boðin hjálp....það þurftum við ekki að 

gera....hjálpin kom bara á silfurfati….meira að segja 
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nágrannarnir….komu sama daginn og þetta gerðist með 

súpupott….ég meina bara svona lítið….mikilvægt fyrir fólk að 

vera til staðar og hlusta á aðstandendurna….tala um hinn 

látna….það er númer 1, 2 og 3 að hlusta….leyfa viðkomandi að 

tala.  

Höfundur spurði viðmælendur sína hvernig sorgarferlið hefði breytt þeim og hvernig þeim 

liði núna. Í viðtalinu við Berglindi svaraði hún: 

Ég er bara mjög hamingjusöm og allt gengur bara rosalega 

vel….ég er miklu sterkari en ég var....og á bara yndisleg börn og 

barnabörn….þetta gengur bara ofboðslega vel og ég þakka það 

þessari hjálp sem ég fékk....frá prestinum og skólanum….bara 

öllum..ég er farin að geta lesið aftur sem mér finnst vera 

batamerki.  

Undir þetta tekur Íris: 

Það á í rauninni við bara um lífið sjálft....við verðum aldrei sama 

manneskjan og við vorum í gær og það gleymist stundum….við 

erum stöðugt að mótast og aðlagast og taka ákvarðanir og 

breytast....en já ég sé....maður sér oft gríðarlega miklar 

breytingar á fólki.  

Höfundur spurði Írisi lokaspurningar um hvernig hún ráðlegði fólki að takast á við sorgina og 

hvað teldist „eðlilegt“ að fólk væri lengi að vinna sig í gegnum sorgina: 

Sko, það fyrsta sem ég segi við fólkið mitt er að það er enginn 

tímastimpill en....og það eru sko margir sem koma því nú er 

fyrsta árið liðið og umhverfið ætlast til að þeir séu komnir 

lengra og það er oft talað um nefnilega opinberlega að þetta sé 

svona fyrsta árið en það er það bara ekki....ef fólk er enn þá í 

svona mjög djúpri og mikilli sorg eftir 3 til 5 ár þá fer maður 

svona að grípa inn í. En ég meina ég er samt að vinna með fólki 

sem ástvinur lést fyrir 3 árum síðan og þú veist hérna það er 

samt ekki sem ég myndi flokka með króníska sorg en það er 
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samt ákveðin úrvinnsla þannig þetta er svolítið erfitt að 

pinpointa þessa sorg nefnilega. 

Íris segir það vera gríðarlegan misskilning að allir þurfi að vinna sig í gegnum 

sorgina en það þurfi hins vegar að gefa sér tíma til að syrgja. Fólk getur staðið 

uppi með hindranir eða flækjur sem hamla því að komast áfram í sorgarferlinu 

og þá er gott að leita sér aðstoðar. Hún segir að það sé ekki til nein flýtileið í 

gegnum sorgarferlið og fólk þurfi bara að leyfa sér að finna til, taka þann tíma 

sem það þarf til að syrgja og leyfa ljúfum minningum um látinn ástvin að fljóta 

með. 
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7 Umræða 

Niðurstöður rannsóknar sýna að öll viðbrögð aðstandenda eftir sjálfsvíg eru eðlileg í upphafi. 

Mikið er um tilfinningar á borð við reiði, sektarkennd og samviskubit og sitja aðstandendur 

oft eftir með fullt fang af ósvöruðum spurningum. 

Sálfræðingurinn sem höfundur talaði við taldi engan mun vera á sorgarferli 

aðstandenda eftir sjálfsvíg og eftir önnur dauðsföll sem er ekki í samræmi við fyrri rannsóknir 

þó svo að einhverjir rannsakendur hafi ekki fundið sérstakan mun. Eins og kemur fram í 

rannsókn Burke og Neymer (2014) eiga aðstandendur erfitt uppdráttar hvað varðar andlega 

heilsu og til dæmis þunglyndi og áfallastreituröskun. Í rannsókn Murphy (1990) kom í ljós að 

það var ekki mikill munur á sorgarferli aðstandenda eftir skyndilegt dauðsfall en sorgarferlið 

eftir sjálfsvíg var flóknara heldur en eftir til dæmis manndráp eða slys. Þrátt fyrir þessar 

niðurstöður þá er ekki þar með sagt að það sé enginn munur en líklegt er að sum viðbrögð 

eða þættir við sorg eftir sjálfsvíg geti verið öðruvísi. Niðurstöður hjá öðrum aðstandandanum 

voru þær að hann taldi þetta hafa verið verstu sorg sem hann hafði upplifað.  

Báðir aðstandendur upplifðu að einhverju leyti fordóma en aðeins í upphafi. Þeir 

töldu að fólk hefði með tímanum áttað sig á hversu mikil vanlíðan ástvinarins var. 

Sálfræðingurinn taldi hins vegar ekki vera mikla fordóma í samfélaginu gagnvart sjálfsvígum 

heldur væri fólk almennt hrætt við að tala um andlátið, til dæmis hrætt við að segja eitthvað 

óviðeigandi við aðstandendur 

Allir viðmælendur töldu einmanaleika og einangrun vera helsta vandamálið seinna í 

sorgarferlinu, eftir útförina. Þá hætti fólk að koma í heimsókn og hringja því það teldi 

aðstandendur þurfa ró og næði en þá kæmi tómarúmið til sögunnar og þá fyrst þyrftu þeir á 

stuðningnum að halda.  

Aðstandendurna, sem höfundur talaði við, skorti ekki stuðning, hvorki strax eftir 

andlátið né seinna í sorgarferlinu. Þeir fengu mikla hjálp frá prestinum sínum sem þeir gátu 

alltaf leitað til. Sálfræðingurinn sagði hins vegar að það mætti bæta stuðninginn frá 

samfélaginu og að þjónusta kirkjunnar mætti stíga meira inn í og þá sérstaklega eftir að 

útförinni væri lokið því það væri oftast þá sem nærumhverfið drægi sig í hlé. 
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Aðstandendur finna breytingu á sjálfum sér eftir að ástvinur hefur tekið eigið líf og 

vilja meina að fæstir komist í gegnum sorgina án þess að breytast á einhvern hátt. Þeir telja 

breytinguna engu að síður vera góða og nefna þá sérstaklega styrkinn sem þeir fengu. Þó 

sárin séu gróin þá verða samt ávallt ör. Þeim finnst gott að tala um hinn látna og leyfa góðu 

minningunum um hann að njóta sín. 

Í ljósi reynslu höfundar af sorgarferli vegna sjálfsvígs má telja það vera erfiðustu 

lífsreynslu sem hægt er að upplifa því fyrirboðinn er enginn. Það er mikilvægt að ættingjar og 

vinir haldi áfram að hafa samband og vera til staðar þegar sorgin kallar, til dæmis með því að 

hringja á afmælisdegi hins látna. Sumir hafa hins vegar ekkert stuðningsnet í kringum sig og 

þá er mikilvægt að samfélagið geti stigið inn í og hjálpað. Það er ekki hægt að setja tímamörk 

á sorgina og ekki hægt að segja að tíminn lækni öll sár en vissulega breytir hann sorginni og 

að lokum er hægt að læra að lifa með missinum. Að mati höfundar þá leynast fordómar 

gagnvart sjálfsvígum í samfélaginu og það er ákveðin feimni og skömm gagnvart þeim. Það 

þarf að opna umræðuna um sjálfsvíg og það þarf að finna ákveðnar leiðir og forvarnir til þess 

að koma í veg fyrir að fólk falli fyrir eigin hendi.  
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