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Útdráttur 

Rannsókn þessi fjallar um sjálfsvígstilraunir í íslensku samfélagi með það að leiðarljósi að 

komast að því  hvort ákveðinn hópur fólks sé í meiri sjálfsvígshættu en annar, hvað 

einkennir þann hóp og hvort félagsleg staða þeirri hafi áhrif á félagsleg vandamál. 

Rannsóknin var framkvæmd á tilviljunarúrtaki sem samanstóð af 300 skráðum 

sjálfsvígstilraunum einstaklinga 18 ára og eldri úr Nomesko-skráningarkerfi 

Landspítalans‒Háskólasjúkrahúsi á árunum 2007‒2017. Rannsóknargögnin voru 

fyrirliggjandi gögn er vörðuðu bakgrunnsupplýsingar einstaklinganna og einnig var gerð 

innihaldsgreining á sjúkraskrám þeirra til þess að kortleggja félagslega stöðu þeirra. 

Niðurstöðurnar eru birtar sem lýsandi tölfræði og ályktunartölfræði til þess að svara hvort 

ákveðnir þættir hafi forspárgildi. Notast var við SPSS-tölfræðiforritið til að lýsa úrtakinu, 

bakgrunni þess, félagslegri stöðu, geðgreiningum og félagslegum vandamálum. Að auki 

voru krosstöflur framkvæmdar í SPSS og kí-kvaðrat marktektarpróf. Þegar gagnagreiningu 

var lokið samanstóð safnið af 23 breytum sem snertu bakgrunn, geðgreiningar og 

félagslegar greiningar.  Helstu niðurstöður sýndu fram á að konur á aldrinum 20 til 25 ára 

með litla menntun, í starfi eða á örorku og greindar með einhvers konar geðröskun og þá 

einna helst lyndisröskun eða vímuefnaröskun greindust almennt í áhættuhóp. Konurnar 

áttu flestar í félagslegu vandamáli sem tengdist húsnæði og efnahag eða félagslegu 

umhverfi þeirra. 

 

 

Lykilorð: Sjálfsvígstilraun, félagslegir þættir, geðgreiningar, félagsleg staða, félagsráðgjöf. 
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Abstract 

This research is about suicide attempts in the Icelandic community with the goal to find 

out if there is a certain group that is in a greater suicide risk than others. Also, to find out 

what defines this group’s social status and if it influences their social problems. The 

research was performed on random sampling that included 300 registered suicide 

attempts, from the year 2007 to the year 2017 of, people 18 years and older according to 

Nomesko register system which Landspítalinn-Háskólasjúkrahús uses. The research 

documents were a database that included the people’s background and a quantitative 

content analysis on their hospital files was also done to map out their social status. The 

findings are introduced with both descriptive and statistical inference to find out if certain 

factors have a more significant effect than other factors. The researcher used SPSS-

statistic software to analyze the sampling, their background, social status, psychiatric 

diagnosis, and social problems. Additions to analyzing data cross tables and significant 

test were made.  When the data analysis has concluded, the research documents had 23 

variables that included information on people´s background, their psychiatric diagnosis, 

and their social diagnosis. Main findings were that women in the age of 20 to 25 with 

limited education, in a job or with a disability compensation and diagnosed with 

psychiatric disorder most likely depression or substance abuse problem were in a high 

risk for a suicide attempt. The most common social problem that those women had, was 

regarding housing and finance or problems concerning their social environment. 

 

Key words: Suicide attempt, social problems, mental diagnosis, social status, social work. 
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Formáli  

Rannsókn þessi er 30 ECTS-eininga lokaverkefni í meistaranámi í félagsráðgjöf til 

starfsréttinda við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Rannsóknin hófst í ágúst 2018 og 
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Helgu Sól Ólafsdóttur, félagsráðgjafa á kvennasviði Landspítalans og verkefnastjóra, fyrir 
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fagleiðbeinandi þessarar ritgerðar. Unnusti minn, Tómas Arnar, á einnig þakkir skildar 
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1 Inngangur  

Talið er að á þriggja sekúnda fresti sé sjálfsvígstilraun gerð í heiminum. Sjálfsvíg er 

raunveruleg ógn sem steðjar að mannfólki og er samkvæmt skráningum orðin tíunda 

algengasta orsök mannsláts í heiminum þó að sum lönd skrái hvorki sjálfsvíg né 

sjálfsvígstilraunir (Brezo, Paris og Turecki, 2006; Hawton og Heeringen, 2009). Talið er að 

að minnsta kosti ein milljón manna í heiminum svipti sig lífi ár hvert og á móti hverju 

sjálfsvígi séu allt að 10‒11 sjálfsvígstilraunir (Nock o.fl., 2008). Hverri sjálfsvígstilraun fylgir 

harmleikur bæði fyrir einstaklinginn sjálfan og aðstandendur sem hefur áhrif á líf þeirra á 

margan hátt. Samkvæmt Matel-Anderson, Bekhet og Garnier-Villarrel (2018) eru að 

meðaltali 18 aðstandendur í kringum hvern einstakling, sem reynir sjálfsvíg, sem sitja eftir 

í áfalli.  

Rannsóknir á málefninu eru mikilvægar þar sem þær geta stuðlað að aukinni 

þekkingu almennings og sérfræðinga og þannig geti sjálfsvígstilraunum fækkað. Efni 

rannsóknarinnar er sjálfsvígstilraunir, hverjir gera þær og af hverju, með áherslu á 

félagslega stöðu einstaklinganna. Ástæðan fyrir valinu á þessu viðfangsefni er áhugi 

rannsakanda á áhættuhópum sjálfsvígstilrauna en hann á rætur að rekja til aukinnar 

umræðu um þær í þjóðfélaginu. Rannsakandi telur mikilvægt að kanna undirstöður 

þessarar umræðu til þess að samfélagið geti veitt þessum einstaklingum aukin tækifæri 

til lífs og vellíðanar.  

  Fyrir rannsóknina var tekið úrtak úr skráðum sjálfsvígstilraunum einstaklinga 18 

ára og eldri samkvæmt Nomesko-skráningarkerfi Landspítala-Háskólasjúkrahússá á 

árunum 2007‒2017. Rannsakað var, hverjir í samfélaginu reyna að svipta sig lífi, með því 

að kalla fram tölfræðilegar upplýsingar um fjölda, aldur, kyn, atvinnu, menntun, búsetu, 

þjóðerni og hjúskaparstöðu. Að auki var kafað dýpra til þess að geta athugað áhrif 

ákveðna þátta. Það var gert með því að greina í sjúkraskrám þeirra upplýsingar um atvinnu 

og skóla, fyrri sögu um veikindi og félagsleg tengsl. Megináherslan var lögð á félagslega 

þætti og stöðu einstaklinganna enda er rannsakandi í námi sem leggur mikla áherslu á 

áhrif félagslegra þátta og félagslegrar stöðu einstaklinga. Horft verður til áhrifaþátta í 

umhverfi einstaklinganna, þeim gerð viðeigandi skil og þeir flokkaðir sem annaðhvort 

innri eða ytri áhrifaþættir. 
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 Við gerð hverrar rannsóknar þarf að leita eftir fyrri þekkingu á viðfangefninu 

hvaðan að úr heiminum til að átta sig á hvað er þarft að skoða og hvað ekki. Það er gert 

með því að nýta sér Internetið og nota vefi sem kallast gagnagrunnar. Proquest, Google 

scholar og Leitir.is eru gagnagrunnar, sem rannsakandi notaði til þess að finna ritrýndar 

greinar og eldri rannsóknir varðandi viðfangsefnið, sem koma fram í ritgerð þessari.  

1.1 Tilgangur og markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að komast að því hvað einkennir bakgrunn og félagslega 

stöðu þeirra sem reyna að svipta sig lífi. Tilgangurinn er að auka þekkingu sérfræðinga og 

samfélagsins á þeim hópi einstaklinga, sem hafa reynt sjálfsvíg, til þess að sporna gegn 

ótímabærum dauða þeirra og vekja samfélagið til vitundar um þessa vá.   

1.2 Mikilvægi 

Vitandi til þess að einstaklingar geti upplifað þá óbærilegu tilfinningu að það sé enginn 

önnur leið út úr vanlíðan sinni en að svipta sig lífi er nægileg ástæða ein og sér til þess að 

hefja þessa rannsókn. Félagsráðgjöfum er kennt að horfa á samfélagið og einstaklinga 

með heildarumhverfi einstaklinga í huga og hefur það verið kallað heildarsýn. 

Heildarsýnin veitir tækifæri til að skoða aðstæður eða einstaklinga út frá mörgum hliðum 

og sjónarhornum. Þar af leiðandi er mikilvægt að stétt félagsráðgjafa og nemar nýti þetta 

verkfæri, sem heildarsýnin er, og rannsaki viðkvæm málefni líkt og sjálfsvígstilraunir.  

1.3 Ávinningur rannsóknarinnar  

Með vel gerðri rannsókn og svörum við rannsóknarspurningum mun rannsakandi auka 

þekkingu á málefninu hér á landi og getur það haft forvarnargildi. Vísindalegt gildi 

rannsóknarinnar er að þeir sem vinna með einstaklingum í hugsanlegri sjálfsvígshættu 

geta nýtt sér niðurstöður hennar til framfara í starfi sínu. Með kortlagningu á 

áhrifaþáttum er jafnvel hægt að auka öryggi einstaklinga og koma í veg fyrir frekari 

sjálfsvígstilraunir, svo og að svara þörfum einstaklinga í sjálfsvígshættu enn betur. 

Fjölskyldur einstaklinga í sjálfsvígshættu geta einnig nýtt sér rannsóknina til þess að átta 

sig á stöðu aðstandenda í hættu og koma þeim til hjálpar.  

1.4 Rannsóknarspurningar 

Í vinnslu rannsóknarinnar verður meginmarkmiðið að afla svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum:  
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• Hver hefur verið helsti áhættuhópur sjálfsvígstilrauna á árunum 2007‒2017? 

• Hvað einkennir félagslega stöðu þeirra sem eiga skráða sjálfsvígstilraun á árunum 
2007‒2017 samkvæmt fyrirliggjandi gögnum? 

Til þess að svara spurningunum verða rannsóknargögnin notuð og túlkuð á viðeigandi 

máta ásamt því að kenningar og fyrri rannsóknir verða nýttar til þess að setja niðurstöður 

í samhengi. 

1.5 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt upp í sex kafla ásamt undirköflum. Ritgerðin hefst á inngangi sem leiðir 

lesanda að efninu og segir til hvers er ætlast með rannsókninni, tilgangi henni, 

markmiðum og ávinningi. Að lokum er fjallað um mikilvægi rannsóknarinnar og jafnframt 

eru rannsóknarspurningar kynntar. Í öðrum kafla er fræðileg umfjöllun um viðfangsefnið 

þar sem tilgreindar eru rannsóknir og kenningar. Stuðst verður við ritrýndar rannsóknir 

og greinar um efnið, bæði erlendar og íslenskar. Meira er til af erlendum rannsóknum en 

þó nokkuð af íslenskum sem eru sambærilegar þessari rannsókn. Flestar íslensku 

rannsóknirnar, sem rannsakandi fann, eru nokkuð gamlar en segja samt sitt um 

sjálfsvígstilraunir hér á landi og því voru þær notaðar. Einna helst verður stuðst við 

kenningu Emiles Durkheim um sjálfsvíg og flokkun hans á þeim þar sem margir 

rannsakendur tengja efni sitt enn við kenningu hans. Rannsakandi telur einnig að flokkun 

hans eigi sér enn þá stoðir í samfélaginu. Til hliðsjónar verður notast við vistfræðikenningu 

Bronfenbrenners til þess að kortleggja og auka skilning á umhverfi einstaklinga sem eru í 

sjálfsvígshættu. Fjallað er um viðfangsefnið út frá áhrifum samfélagsins hverju sinni og 

hlutverki félagsráðgjafa gerð skil. Þriðji kafli fjallar um rannsóknaraðferð, sem notuð var í 

rannsókninni, og hvernig gögnin voru notuð. Þar sem viðfangsefni rannsóknarinnar er 

viðkvæmt eru siðferðilegum álitamálum gerð góð skil. Í fjórða kafla eru niðurstöður 

rannsóknarinnar kynntar og tölulegar upplýsingar settar fram. Í fimmta kafla eru 

niðurstöðurnar svo settar í samhengi og takmarkanir rannsóknarinnar kynntar. Í sjötta og 

síðasta kafla koma lokaorð þar sem að rannsakandi veltir upp meðal annars hugmyndum 

að rannsóknarefni fyrir framtíðina. 
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2 Fræðileg umfjöllun  

Í þessum kafla er rannsóknarefnið sett í samhengi svo að efnið, umfang þess og mikilvægi 

komist til skila. Í upphafi eru skilgreind nokkur hugtök sem skipta sköpum í þessari ritgerð. 

Þar á eftir er umfjöllun um kenningar sem rannsakandi kaus að nota til að reyna auka 

skilning á sjálfsvígstilraunum í samfélaginu og til þess að nálgast svör við 

rannsóknarspurningunum. Þróun og umfangi sjálfsvígstilrauna á Íslandi verða gerð 

viðeigandi skil og þar á eftir er yfirlit yfir rannsóknir á málefninu og þá sérstaklega sem 

viðkemur áhrifaþáttum sjálfsvígstilrauna, bæði áhættuþáttum og verndandi þáttum. 

Áhrifaþáttunum hefur verið skipt upp í innri og ytri þætti út frá því hvaðan áhrifin koma. 

Í lokin verður svo fjallað um hvað félagsráðgjafar og annað fagfólk geta gert til þess að 

draga úr sjálfsvígstilraunum í samfélaginu.  

2.1 Skilgreiningar á hugtökum sem koma fram í ritgerðinni 

Það skiptir alltaf máli að efni rannsókna sé skiljanlegt en þó sérstaklega þegar 

viðfangsefnið er jafnt viðkvæmt og sjálfsvígstilraunir. Hér á eftir eru settar fram nokkrar 

skilgreiningar sem rannsakanda finnst mikilvægt að komist til skila strax í upphafi.  

2.1.1 Skilgreining á sjálfsvígshegðun (e. suicidality) 

Það getur verið nokkuð flókið að skilgreina nákvæmlega sjálfsvígstilraun og 

sjálfsvígshegðun þar sem margir þættir hafa þar áhrif og málefnið er afar viðkvæmt og 

yfirgripsmikið. Gott er því að byrja á að skilgreina sjálfsvíg og fjalla svo nánar um 

sjálfsvígshegðun sem er gjarnan undanfari sjálfsvígstilraunar.  

 Sjálfsvíg er athöfn sem framkvæmd er af ásetningi og leiðir til þess að einstaklingur 

sviptir sig lífi með einhverjum hætti. Það sem greinir í sundur sjálfsvíg og sjálfsvígstilraun 

er að dauði einstaklings fylgir í kjölfar sjálfsvígs. Sjálfsvígstilraun er athöfn þar sem 

einstaklingur reynir að svipta sig lífi með einhverjum hætti í þeim ásetningi að deyja en 

athöfnin verður ekki banvæn. Sjálfsvígshegðun er aftur á móti hegðun, hugsanir og 

aðgerðir af margvíslegum toga er beinast að sjálfsvígi og sjálfsskaða. Sjálfsvígshugsanir 

eru misjafnlega langt komnar en allar sjálfsvígshugsanir eru alvarlegar og gefa til kynna 

innri sársauka einstaklinga sem þarf að aðstoða hann með (Nock o.fl., 2008). 



20 

 Turecki og Brent (2016) gerðu sjálfsvígshegðun skil í grein sinni. Þeir skiptu 

hegðuninni í nokkra flokka út frá því hversu alvarleg hún væri en það sem gerði þeirra 

skilgreiningu frábrugðna skilgreiningu Nocks o.fl. var að þeir töldu að sjálfsvígshugsanir 

væri hægt að skilgreina sem virkar eða óvirkar, þannig: 

• Virk sjálfsvígshugsun er þegar hugsanir eru á því stigi að einstaklingur er búinn 

að gera sjálfsvígsáætlun. Aðferð hefur verið valin og einstaklingur er farinn að 

gera ráðstafanir um hvar og hvenær sjálfsvígið skuli framið og er í raun og veru 

tilbúinn að taka af skarið. 

• Óvirk sjálfsvígshugsun er þegar einstaklingur hugsar um dauða og hefur löngun 

til að deyja en gerir ekki neinar áætlanir. Töldu Nock og félagar því að þegar 

sjálfsvígshugsanir eru óvirkar væri mun minni hætta á að af sjálfsvígi yrði.  

Einstaklingar geta sýnt sjálfsvígshegðun þrátt fyrir að vilji til að deyja sé ekki endilega til 

staðar heldur frekar vilji til þess að flýja aðstæður lífsins eða deyfa sársauka sinn. 

Sjálfsvígshegðun getur einnig verið fólgin í að skaða sjálfan sig á einhvern hátt en án 

lífshættu. Sjálfskaðandi hegðun er sérstakt hugtak og krefst ítarlegrar skilgreiningar en 

hún verður ekki tekin fyrir í þessari ritgerð þar sem sjónarhorn rannsakanda er frekar á 

lífshættulegar sjálfsvígstilraunir. Í kjölfar sjálfsvígshugsana getur komið að sjálfsvígstilraun 

þar sem einstaklingur framkvæmir athöfn sem á að leiða hann til dauða. Slíkar tilraunir 

eru þó misjafnlega alvarlegar en læknar halda því fram að slíkar tilraunir sýni að ávallt sé 

einhver vilji til að enda sitt líf. Turecki og Brent töldu að ungt fólk áttaði sig ekki endilega 

á hættu sjálfsvígstilrauna og væri það frekara að flýja ákveðið ástand, tjá reiði eða óska 

eftir athygli.  

2.1.2 Skilgreining á félagslegri stöðu og félagslegum stuðningi 

Rannsakandi átti ekki erfitt með að finna ritrýnt efni með hugtakinu félagsleg staða en 

aftur á móti var hugtakið nær aldrei skilgreint efnislega. Því er ekki annað hægt en að nýta 

Íslenska orðabók til þess að koma skilgreiningunni til skila. Í henni segir að félagsleg staða 

sé „staða fólks í lagskiptu þjóðfélagi. Félagsleg staða getur ráðist af ásköpuðum þáttum, 

s.s. kyni, aldri og ættartengslum eða verið áunnin, t.d. vegna menntunar, starfs eða 

hjúskaparstöðu“ (Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir, 2011). Félagsleg staða 

getur því verið margs konar en erfitt getur verið að meta hvort félagsleg staða einstaklinga 
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sé góð eða slæm. Einstaklingur er í góðri félagslegri stöðu þegar hann er á þeim stað í 

lífinu sem honum líður vel á líkama og sál og hann skortir ekki lífsnauðsynlega hluti. 

Rannsakandi telur þó að hver og einn eigi að skilgreina hvað honum finnist góð félagsleg 

staða þar sem samfélagið í dag er mjög breytilegt og kröfur íbúa þess misjafnar. 

 Durkheim (1951) taldi félagslegan stuðning við einstakling liggja í samskiptum og 

samvistum við fólkið í kringum hann. Stuðningur getur komið hvaðanæva að bæði frá 

nánum vinum, fjölskyldu, vinnufélögum og öðrum sem einstaklingur hittir nær daglega. 

Þegar einstaklingur er farinn að vera félagslega einangraður þýðir það að hann hittir ekki 

annað fólk og myndar ekki þessi tengsl í gegnum samskipti.  

2.1.3  Skilgreining á geðröskunum 

Geðröskun er samkvæmt skilgreiningu frá félagsmálaráðuneytinu (2006) þegar andleg 

líðan eða ástand einstaklings er farin að skerða lífsgæði hans til muna ásamt þátttöku 

hans í samfélaginu, í daglegu starfi og í félagslegum samskiptum. Í þessari ritgerð koma 

fram heiti á ýmsum geðröskunum sem kunna að virðast nokkuð óljósar en þær skipta 

miklu máli varðandi þetta viðfangsefni. Geðröskunum hér á eftir eru gerð skil út frá 

Alþjóðlegri tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra heilbrigðisvandamála (e.d.), ICD-10, sem 

Landspítali-Háskólasjúkrahús nýtir í starfi sínu. 

• Lyndisröskun – Undir lyndisröskun flokkast nokkrar geðraskanir en þær eiga 

það sameiginlegt að felast í breytingu á lyndi fólks annaðhvort til geðlægðar 

eða til hæðar. Þunglyndi, depurð og manía eru hugtök sem tilheyra þessum 

flokki en það eru orð sem almenningur notar frekar.  

• Kvíðaröskun – Aðaleinkenni kvíðaröskunar er kvíði, ýkt hræðsla og 

hegðunartruflanir og er það nokkuð þekkt hugtak í samfélaginu. Kvíðaröskun 

getur birst á margan hátt og hefur margar undirgreiningar svo sem víðáttufælni 

og félagsfælni.  

• Persónuleikaröskun – Aðalbirtingarmyndir persónleikaröskunar er í atferli 

einstaklinganna. Yfirleitt eru um að ræða einkennandi lífsstíl einstaklinga og 

hæfni hans að tengjast öðrum og sjálfum sér. Persónuleikaraskanir geta verið 

ýmiss konar og flokkast í nokkrar undirgreiningar út frá birtingarmynd 



22 

röskunarinnar og atferli fólksins. Dæmi um persónuleikaröskun er 

aðsóknarpersónuröskun, geðklofalíkpersónuröskun, félagsleg persónuröskun 

og persónuröskun með óstöðugum geðbrigðum.  

• Vímuefnaröskun – Undir vímuefni út frá ICD-10 flokkast öll vímuefni, bæði þau 

löglegu og ólöglegu. Einstaklingur, sem er með vímuefnaröskun, hefur þróað 

með sér notkunarmynstur sem hann getur ekki hætt þó að notkunin sé farin að 

hafa skaðleg áhrif á alhliða heilsu hans og líf.  

• ADHD – Íslenska heitið yfir ADHD er ofvirkniröskun, hún á upptök sín í 

taugaþroska einstaklinga og skilgreinist sem geðgreining í ICD-10. Einstaklingur 

með ADHD upplifir mikla truflun á virkni og athygli ásamt því að sýna hvatvísi í 

atferli. Yfirleitt birtist röskunin snemma í lífi barna en misjafnt er hvort 

einstaklingar greinist þá eða síðar.  

• Þroskahefting – Einstaklingar sem greinast þroskaheftir uppfylla ekki 

heilbrigðan hugarþroska. Yfirleitt einkennist það af skertri getu einstaklinga 

sem birtist í hreyfi-, mál- og félagshæfni þeirra. Hefting einstaklinganna er 

misjöfn og greinist yfirleitt sem væg, miðlungs, alvarleg eða svæsin.  

• Geðklofi – er sjúkdómur í heila einstaklinga sem felur í sér meðal annars 

ranghugmyndir og ofskynjanir. Aðaleinkenni og greiningarviðmið eru röskun á 

hugsun. Geðklofaástand birtist gjarnan í hegðun og tali en jafnvel líka í að fólk 

dragi sig í hlé og tali og hreyfi sig lítið sem ekkert. Til eru margar undirgreiningar 

á geðklofa, svo sem stjarfageðklofi, ofsóknargeðklofi og óreiðugeðklofi.  

• Streitutengdar raskanir – Þær eru misalvarlegar en upphaf einkenna, sem fylgja 

þessum röskunum, má rekja til einhvers konar áfalls, streituvaldandi atburðar 

eða streituvaldandi lífsmynstri og umhverfi. Helsta einkennið er þróun kvíða 

eftir atburðinn eða atburðina og breyting á hegðun og skapi einstaklinga.  

• Átröskun – Helstu einkenni átröskunar er truflun á matarræði einstaklinga 

vegna atferlis og tilfinninga. Átröskun getur birst þannig að fólk borði lítið sem 
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ekkert, fólk borði og kasti svo upp eða að fólk borði allt of mikið og of oft. 

Átröskun getur leitt til líkamlegra sjúkdóma og lífshættulegs ástands.  

2.2 Kenningar  

Rannsakandi valdi tvær kenningar til umfjöllunar í ritgerðinni, kenningu Durkheims um 

sjálfsvíg og vistfræðikenningu Bronfenbrenners. Enn í dag er notuð kenning Durkheims 

um sjálfsvíg en lítið hefur verið þróað af kenningum sem beinast beint að sjálfsvígum. 

Kenning Durkheims kemur inn á ýmsa þætti og finnst rannsakanda kenningin eiga enn 

ágætlega vel við. Hún er að vísu orðin nokkuð úrelt að hluta en þess vegna tók 

rannsakandi Vistfræðikenningu Bronfenbrenners með til umfjöllunar. Með þær tvær 

kenningar að leiðarljósi verður sjónarhorn lesanda vítt og í samhengi við eldri rannsóknir 

og niðurstöður þessarar rannsóknar.   

2.2.1 Sjálfsvígskenning Emiles Durkheim 

Emile Durkheim var fyrstur manna til þess að halda því fram að sjálfsvíg og 

sjálfsvígshegðun væru ekki einungis sálræn fyrirbæri heldur einnig félagsleg. Hann setti 

fram þá tilgátu að þeir einstaklingar, sem eru ekki tengdir öðrum félagslega, séu í mun 

meiri sjálfsvígshættu en aðrir. Sem dæmi má nefna einstakling sem hefur misst tengsl við 

fjölskyldu sína og vini og hefur því engan að leita til vegna erfiðleika. Taldi hann einnig að 

einstaklingi þurfi að finnast hann vera samþykktur af reglum og viðmiðum í samfélaginu. 

Í þessu sambandi má líta til minnihlutahópa í samfélaginu eða einstaklings sem metur 

sjálfan sig ekki að verðleikum. Durkheim taldi að í hverju samfélagi væri siðferðileg 

stjórnarskrá sem í raun og veru segði til um sjálfsvígstíðni landsins. Taldi hann að ef miklar 

breytingar væru í samfélaginu, til að mynda byltingar, þá skekktist siðferðilega 

stjórnarskráin og sjálfsvígstíðnin hækkaði. Gjarnan bitnaði þessi skekkja á tilteknum 

hópum sem væru í frekari sjálfsvígshættu en aðrir. Durkheim taldi einnig að ásetningur 

um að svipta sig lífi jafnaðist ekki endilega á við vilja að deyja heldur geti aðstæður verið 

þannig að viðkomandi einstaklingur þurfi að fórna sér. Í framhaldi setti hann fram 

kenningu sína um sjálfsvíg sem hefur verið notuð mikið við rannsóknir og skrif. Durkheim 

taldi að öll sjálfsvíg væri hægt að tengja í félagslega samheldni í umhverfi einstaklinga eða 

félagslega reglusetningu samfélagsins. Hann taldi einstaklinga í samfélagi skiptast í tvo 

hópa, annars vegar þá sem upplifa sig tengda samfélagi sínu og finnast þeir tilheyra því af 

eigin vilja; hins vegar þá sem tengjast ekki samfélagi sínu, þeir upplifi að þeim séu settar 
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þær reglur að fylgja samfélaginu og séu í raun þvingaðir í félagslegan veruleika þess. Innan 

þessara tveggja hópa skilgreindi hann fjórar meginástæður sjálfsvíga: sjálfhverfuvíg, 

hollustuvíg, siðrofsvíg og forlagavíg (Katrnák og Tyrychtrová, 2016; Moore, Recker og 

Heirigs, 2014). 

 Sjálfhverfuvíg skapast þegar einstaklingur upplifir að hann sé ekki partur af 

samfélaginu og að samfélagið sé ekki partur af honum. Margir rannsakendur nýrra 

rannsókna aðhyllast þessa skýringu Durkheims og flokka hana meðal annars sem 

félagslega einangrun einstaklings og afleiðingar hennar. Hollustuvíg taldi hann vera þegar 

einstaklingur, sem er bundinn ákveðnum félagslegum hópi, fremur sjálfsvíg fyrir málstað 

sem hann telur vera samfélaginu til góðs. Í dag hefur hollustuvíg verið tengt 

hryðjuverkahópum og hermiáhrifum sjálfsvíga. Siðrofsvíg verður þegar einstaklingur 

upplifir að í samfélaginu séu miklar kröfur um gæði sem hann hefur ekki tök á að nálgast. 

Það veldur því að einstaklingur getur upplifað mikinn þrýsting sem hann ræður ekki við. 

Hætta á siðrofsvígum eykst þegar samfélagið og líf einstaklingsins er í ójafnvægi, til dæmis 

eftir hjónaskilnað eða efnahagshrun. Forlagavíg á sér stað þegar of mikil reglusetning er í 

samfélaginu og samfélagsþegnar eiga að lúta reglunum. Hægt er að segja að ákveðin 

kúgun eigi sér stað sem getur leitt til þess að einstaklingar gefist upp á lífinu þar sem að 

þeir sjái ekki fram á að samfélagið muni breytast. Forlagavíg getur tengst sjálfsvígum hjá 

fólki sem er bundið stofnunum, svo sem sjúkrahúsum og fangelsum, eða jafnvel þegar 

fólk er með ólæknandi sjúkdóm (Durkheim, 1951; Moore o.fl., 2014). Þessi flokkun 

Durkheims á vel við og hægt er að tengja hana við sjálfsvíg og sjálfsvígstilraunir í 

nútímanum. Þó telur rannsakandi að með breyttum tímum þurfi að kryfja ferli 

einstaklinganna mun frekar þar sem ekki er einfalt að átta sig á líðan einstaklinga í 

sjálfsvíshugleiðingum. Það er komin tími á nýja kenningu og þá sérstaklega þar sem 

viðfangsefnið er orðið að heilsufarsógn í heiminum. 

 Félagsauður eða samþætting í samfélagi er talin hafa jákvæð áhrif á margan hátt. 

Hann getur stuðlað að minni glæpatíðni, auknum lífsgæðum og frekari samfélagshyggju. 

Út frá skilgreiningu Durkheims á sjálfsvígum ætti því félagsauður að draga úr sjálfsvígum 

í samfélaginu en svo virðist ekki ávallt vera. Rannsóknir, sem hafa verið gerðar á því sýna 

að félagsauður geti einnig aukið líkurnar á sjálfsvígum. Þá er hægt að líta á kenningu 

Durkheims um sjálfsvíg sem verða vegna of mikillar félagslegrar reglusetningar. Ef til vill 

eru hópar í samfélaginu viðkvæmari fyrir félagslegri reglusetningu og það þarf að skoða 
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það betur. Þessar misvísandi niðurstöður gefa þó til kynna að kenning sé nokkuð víðtæk 

og ávallt sé hægt að tengja við hana út frá mismunandi sjónarhornum (Durkheim, 1951; 

Moore o.fl., 2014). 

 Eins og komið hefur fram áður hafa ekki margar nýjar kenningar um sjálfsvíg eða 

sjálfsvígshegðun verið þróaðar til þess að hægt sé að nýta þær. Aftur á móti hafa 

fræðimenn nýtt sér eldri kenningar og betrumbætt þær. „The interpersonal-psychological 

theory“, sem hægt er að þýða sem kenning sem snýr að mannlegum og sálfræðilegum 

þáttum er nýleg kenning. Hún er nokkuð keimlík kenningu Durkheims en mun einfaldari. 

Það sem einna helst aðgreinir hana frá Durkheim er að ekki er nóg að hafa vilja til að deyja 

heldur þarf viðkomandi að hafa getuna líka. Talið er að þá sem langar að deyja finnist þeir 

ekki tilheyra neins staðar og vera öðrum byrði í lífinu eins og í kenningu Durkheims. Margir 

geta upplifað þessar tilfinningar en aðeins brot af þeim hafa getuna til þess að framkvæma 

sjálfsvíg sem veldur dauða. Til þess að einstaklingur hafi getuna til að fremja sjálfsvíg þarf 

hann að finna fyrir vonleysi, vera hugrakkur og hafa háan sársaukastuðul. Því telja 

fræðimenn að fyrrum alvarleg sjálfsvígstilraun sé eitt helsta áhættumerki hjá fólki í 

sjálfsvígshættu (Joiner, Ribeiro og Silva, 2012). 

2.2.2 Vistfræðikenning Bronfenbrenners 

Bronfenbrenner var bandarískur þroskasálfræðingur sem uppi var á 20. öld og er 

þekktastur fyrir vistfræðikenningu sína sem hann kynnti um 1970. Hann einblíndi á þroska 

barna og kannaði hvernig félagslegir og umhverfislegir þættir hefðu áhrif á börn. 

Bronfenbrenner kynnti sér rannsóknir, sem gerðar voru á stöðu barna og umhverfi þeirra, 

og í hóf í kjölfarið að þróa vistfræðikenningu sína. Rannsóknir, sem hann nýtti í vinnu sinni, 

voru langtímarannsóknir á börnum sem sýndu ákveðin einkenni vanlíðanar. Í kjölfarið var 

umhverfi þeirra skoðað og borið saman við umhverfi barns sem sýndi ekki einkenni 

vanlíðanar. Með tímanum fóru aðrir sérfræðingar að nýta kenningu hans til að setja 

aðstæður fullorðinna einnig í samhengi. Með vistfræðikenningu Bronfenbrenners er hægt 

að horfa á heildarumhverfi einstaklings í sjálfsvígshættu og nota kenninguna til þess að 

sjá aðstæður hans í betra ljósi. Bronfenbrenner skipti umhverfi einstaklinga í fjögur kerfi 

,eins og má sjá á mynd 1 hér að neðan, (Bronfenbrenner, 1979; Chae og Boyle, 2013). 
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Mynd 1. Vistfræðilíkan Bronfenbrenners. 

 Kerfin umvefja einstaklinginn og öll hafa þau gagnkvæm áhrif hvert á annað. Næst 

einstaklingnum er míkrókerfi sem skilgreinist sem nánasta umhverfi einstaklingsins, t.d. 

fjölskyldan, skóli eða vinnustaður, þar sem hinir nánustu leika stórt hlutverk. Míkrókerfinu 

tilheyra líka einstaklingsbundnir lífshættir, félagslegt hlutverk einstaklings, 

samskiptahættir og aðrir þættir sem hafa áhrif á velgengni í þessu kerfi. Mesókerfi kemur 

þar á eftir og þar verða samskiptin til á milli kerfanna sem koma á eftir, exó- og makrókerfi. 

Gott dæmi um þetta er samskipti milli heimilis og skóla barnanna eða milli stofnana hjá 

fullorðnum. Exókerfinu tilheyra samfélagið, stofnanir í samfélaginu, menntun og trú. Allir 

þessari staðir hafa bein og óbein áhrif á einstaklinga. Makrókerfið er svo yfirborð allra 

kerfanna og umlykur öll hin kerfin. Kerfið inniheldur og skilgreinist út frá menningarstigi 

samfélagsins, félagslega samhenginu í samfélaginu, menningu, pólitíkinni, gildum, 

stéttaskiptingu og fjölmiðum. Þróun samfélagsins og aðrir þættir, sem hafa áhrif á 

umhverfi og lifnaðarhætti einstaklinganna í samfélaginu, hafa líka áhrif á makróstigið. Ef 

einstaklingur upplifir vellíðan, velgengni og þroska er vistfræðikerfið hans í jafnvægi. Öll 

þessi kerfi í kringum einstaklinginn gegna mikilvægu hlutverki í að móta hann til framtíðar. 

Þau hafa áhrif á hvernig einstaklingur skynjar sjálfan sig, til dæmis út frá kyni, kynhneigð, 

auði, menntun og fleiru. Þegar eitt kerfi er í ójafnvægi hefur það áhrif á öll hin kerfin og 

úr getur orðið vanlíðan sem getur leitt til þeirrar tilfinningar að finna sig ekki tilheyra 

neinum samfélagshóp. Sem dæmi má taka unga skólastúlku sem elst upp við mikla 

erfiðleika og mikla fátækt, hún upplifir skort og skorturinn hefur áhrif á líðan stúlkunnar í 
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skólanum og á hennar félagslega umhverfi. Segjum svo að skólinn vilji vera í sambandi við 

heimili stúlkunnar vegna þessa en samskiptin hafa ekki áhrif, þá er heildarkerfi þessarar 

stúlku komið í ójafnvægi og hefur það án efa áhrif á líðan hennar og einstaklingsmótun til 

framtíðar (Bronfenbrenner, 1979; Chae og Boyle, 2013). Þótt vistfræðikerfið segi sitt má 

ekki gleyma að einstaklingar eru hver öðrum ólíkir og því misnæmir fyrir utanaðkomandi 

áhrifum eða áreitum. 

  Kaslow o.fl. (2005) tóku mið af vistfræðikenningar Bronfenbrenners varðandi 

sjálfsvíg og gátu þau tengt áhrifaþætti í þremur kerfum kenningarinnar. Í míkrókerfinu 

koma fram geðraskanir, vímuefnasýki, seigla og aðrir persónubundnir þættir sem geta 

haft áhrif á sjálfsvígshættu einstaklinga. Í mesókerfinu koma fram lífsviðburðir, 

fjölskylduvandamál og félagslegir þættir sem einnig hafa áhrif á sjálfsvígshættu. Í 

exókerfinu eru svo áhrifaþættir sem tilheyra samfélagslegum viðmiðum og gildum svo 

sem kynþáttahatur, karlaveldi og trúabrögð. Í kerfunum geta þessir þættir annað hvort 

skilgreinst sem verndandi þættir eða áhættuþættir. En Kaslow og félagar töldu að í öllum 

kerfunum hefðu fjölskyldusambönd og félagslegur stuðningur verndandi gildi. Ljóst er að 

í mörg horn er að líta þegar sjálfsvígstilraunir eru skoðaðar. 

2.3 Þróun og umfang sjálfsvígstilrauna  

Tíðni sjálfsvígstilrauna er ekki hægt að gera fullnægjandi skil þar sem dulin sjálfsvígstilraun 

kann að vera skráð sem slys eða annars konar óhapp. Því er erfitt að alhæfa um tíðni 

sjálfsvígstilrauna og bera saman lönd að þessu leyti. Aftur á móti er hægt að nýta það sem 

er skráð til þess að skoða þróun sjálfsvígstilrauna í hinum ýmsu löndum. Samkvæmt 

Hawton og Heeringen (2009) og Brezo o.fl. (2006) eru sjálfsvígstilraunir allt að 40 sinnum 

algengari heldur en sjálfsvíg og vegna algengis þess flokkast það undir alvarlegan 

lýðheilsuvanda. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. World Health Organization) birti á 

vefsíðu sinni að árið 2016 hafi 1,4% allra dauðsfalla í heiminum orðið vegna sjálfsvígs og 

vegna skráningarleysis sé ekki hægt að birta tölfræðilegar upplýsingar um 

sjálfsvígstilraunir en gera megi ráð fyrir að minnsta kosti 20 tilraunum á bak við hvert 

sjálfsvíg. Sjálfsvígstilraunir eru misjafnlega tíðar eftir heimsálfum og löndum. Hvað Evrópu 

varðar þá eru fleiri sjálfsvígstilraunir í norðurhluta Evrópu heldur en suðurhlutanum og er 

það talið orsakast meðal annars af sólarleysi í norðri (Hawton og Herringen, 2009). Þó er 

hægt að velta fyrir sér öðrum ástæðum svo sem skráningarleysi eða jafnvel mismunandi 
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trúarbrögðum og þar af leiðandi mismunandi viðhorfum til sjálfsvíga. Hið sama á við um 

sjálfsvígstilraunir á Íslandi að skráningum er ábótavant ásamt því að sumar tilraunir koma 

aldrei til skráninga á sjúkrahús. Í skýrslu frá Alþingi (1996) um könnun á tíðni og orsökum 

sjálfsvíga á Íslandi og tillögur til úrbóta kom í ljós að skráningu var mjög ábótavant og voru 

aðeins skráð 210 sjálfsvígstilraunir á sjúkrahúsum landsins, þar af voru 99 karlar og 111 

konur. Alþingi taldi að sjálfsvígtilraunatíðni væri hægt að heimfæra frá Noregi og ættu því 

allt að 450 tilvik að vera skráð. Samkvæmt Kristni Erni Sverrissyni, Sigurði Páli Pálssyni, 

Kristni Sigvaldasyni og Sigurbergi Kárasyni (2010) koma þó allt að 500 manns á 

Landspítalann á hverju ári vegna sjálfsvígstilraunar. Í rannsókn Hildar G. Ásgeirsdóttur o.fl. 

(2017) var gerð samantekt á skráningum sjálfsvígstilrauna á árunum 2003 til 2012. Voru 

4.537 sjálfsvígstilraunir skráðar sem samsvarar þá að meðaltali 504 skráningum á ári sem 

er í takt við rannsókn Kristins Arnars Sverrissonar og félaga (2010). Af þessum 4.537 voru 

59% konur og 41% karlmenn. 

 Áður fyrr tíðkaðist ekki að ræða um sjálfsvíg eða sjálfsvígstilraunir hér á landi en 

undanfarið hefur það töluvert breyst og sjónir hafa beinst að karlmönnum sem 

áhættuhóp. Íslensk rannsókn Þórodds Bjarnasonar, Bryndísar Bjarkar Ásgeirsdóttur og 

Ingu Dóru Sigfúsdóttur (2002) sýndi að sjálfsvíg meðal íslenskra pilta séu almennt hærri 

hér á Íslandi en í flestum öðrum löndum og koma þau í miklum bylgjum. Sjálfsvígstíðni 

íslenskra stúlkna var þó samkvæmt rannsókn þeirra Þórodds Bjarnasonar töluvert lægri 

hér á landi en í öðrum löndum og koma ekki í eins miklum sveiflum. Samkvæmt Kristni 

Erni Sverrissyni o.fl. (2010) eru konur þó í meirihluta þegar kemur að sjálfsvígstilraunum. 

Nefna þeir einnig að óvenjulega margar konur leggjast inn á gjörgæsludeild Landspítala 

vegna sjálfsvígstilrauna miðað við innlagnir vegna annarra ástæða þar sem karlar eru 

yfirleitt í meirihluta. Því er hægt að segja að karlar séu í áhættuhóp hvað varðar sjálfsvíg 

en konur þegar um sjálfsvígstilraun er að ræða. Samkvæmt rannsóknum skýrist munur á 

sjálfsvígshegðun kynjanna einna mest með því að karla eru árásargjarnari, hvatvísari og 

velja hættulegri sjálfsvígstilraunir heldur konur og deyja því frekar (Nock o.fl., 2008). 

Möller-Leimkühler (2003) sagði í grein sinni að konur geri að öllu jöfnu mun fleiri 

sjálfsvígstilraunir heldur en karlar. Benti hann á að í svissneskri rannsókn hafi komið í ljós 

að af þeim sem leituðu sér hjálpar vegna sjálfsvígshugsana voru konur 75% en karlar voru 

75% þeirra sem dóu vegna sjálfsvígs. Sagði hann því að konur leituðu sér hjálpar en karlar 

létu lífið. 
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 Þegar leitað var gagna varðandi þróun og umfang sjálfsvígstilrauna fullorðinna 

einstaklinga á Íslandi var ekki mikið að finna. Aftur á móti hafa ríkisstofnanir verið nokkuð 

öflugar að halda utan um sjálfsvíg og sjálfsvígstilraunir ungmenna á Íslandi. Í skýrslu 

Alþingis (1996) kemur fram að íslensk rannsókn frá 1992 sýndi að 8,2% stúlkna á aldrinum 

14‒16 ára hafi einhvern tímann reynt sjálfsvíg í samanburði við 4,8% drengja. Alls 38% 

stúlkna og 23% pilta af unglingum á aldrinum 15‒16 ára töldu sig jafnframt einhvern 

tímann hafa alvarlega hugleitt sjálfsvíg. Í skýrslu Alþingis kemur fram að þeir sem stunda 

sjálfsskaða eru mun líklegri til að reyna að svipta sig lífi og eftir því sem ungmenni höfðu 

skaðað sig oftar jókst hætta á sjálfsvígstilraun af þeirra hálfu til muna. Samkvæmt 

skýrslunni fer sjálfsskaði hjá stúlkum vaxandi og árið 2017 var talið að allt að 30% stúlkna 

í framhaldsskóla stundi sjálfsskaða. Þetta merkir að eftir því sem sjálfsskaði kvenna á 

Íslandi eykst aukast sjálfsvígstilraunir þeirra. Aðrar rannsóknir hafa sýnt að einn 

áhrifaþáttur varðandi sjálfsvígstilraun er fjölskyldusaga um sjálfsvígstilraunir. Í skýrslu frá 

Embætti landlæknis kom í ljós að 38% drengja og 55% stúlkna greindu frá því í könnun 

árið 2016 að einhver sem þau þekktu hefði reynt að svipta sig lífi. Síðan árið 2000 hafa 

þessar tölur verið nokkuð svipaðar en voru þó hæstar árið 2016. Á tímabilinu 2000 til 2013 

lækkaði heildarprósenta þeirra sem höfðu þekkt einhvern sem hafði svipt sig lífi en árið 

2016 hafði hún aftur hækkað og þá töldu 30% stúlkna sig þekkja einhvern sem hafði svipt 

sig lífi samanborið við 22% drengja. Þegar spurt var um alvarlegar sjálfsvígshugsanir kom 

í ljós að hlutfall stúlkna hafði hækkað, árið 2000 reyndust 27% stúlkna hafa haft alvarlegar 

sjálfsvígshugsanir en árið 2016 var sú tala komin upp í 33%. Engar breytingar voru á 

hlutfalli drengja en það stóð í stað í 23%. Hlutfall sjálfsvígstilrauna hjá stúlkum hefur aldrei 

verið eins hátt og árið 2016 en 12% stúlkna höfðu þá gert sjálfsvígstilraun samanborið við 

7% árið 2010. Hjá drengjum helst þetta hlutfall nokkuð óbreytt og er mun lægra en 

stúlknanna en árið 2016 höfðu 7% drengja gert sjálfsvígstilraun (Ingibjörg Eva Þórisdóttir, 

Sigrún Daníelsdóttir og Salbjörg Bjarnadóttir., 2018; Þóroddur Bjarnason, Bryndís Björk 

Ásgeirsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2002).  

 Þegar þessi þróun er skoðuð, þó svo að hún nái ekki langt aftur í tímann, er ljóst 

að ógnvænleg aukning er í sjálfsvígstilraunartíðni hjá stúlkum ásamt því að þær líta út fyrir 

að vera berskjaldaðri fyrir sjálfsvígum annarra samkvæmt skýrslu landlæknis. Ásamt því 

stunda þær frekar en drengir sjálfsskaða í auknum mæli og mun hærra hlutfall þeirra 

glíma við alvarlegar sjálfsvígshugsanir heldur en drengir. 
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2.4 Áhrifaþættir sjálfsvígstilrauna 

Margir hlutir hafa áhrif á sjálfsvígshættu einstaklinga í samfélaginu eins og 

Bronfenbrenner og Durkheim koma inn á. Misjafnt er eftir rannsóknum hversu víða 

rannsakendur leita til þess að finna áhrifaþætti en hægt er að flokka þá út frá hvaðan 

áhrifin koma og hvort þeir skilgreinast sem áhættuþættir eða verndandi þættir. 

Áhættuþættir eru þættir sem auka líkurnar á sjálfsvígi einstaklings en verndandi þættir 

draga þvert á móti úr líkunum. Félagslegir þættir mynda eitt áhrifasviðið og rannsókn 

þessi einblínir sérstaklega á þá en þeir snerta samskipti og tengsl einstaklings. Aðrir þættir 

hafa einnig áhrif, eins og Bronfenbrenner útskýrir í kenningu sinni, til dæmis lýðfræðilegir, 

geðrænir, sálfræðilegir og líffræðilegir þættir. Þessir ólíku flokkar segja mikið til um 

félagslega stöðu einstaklinga og áhrif hennar á sjálfsvígshættu þeirra. Hér að neðan 

verður fjallað um íslenskar og erlendar rannsóknir sem hafa beinst að því að finna hvaða 

þættir vega þungt þegar um sjálfsvígstilraunir einstaklinga er að ræða. Áhrifaþáttum 

verður skipt upp í innri og ytri áhrifaþætti út frá skilgreiningu Kaslow, o.fl. (2005) sem kom 

fram í kaflanum um Vistfræðikenninguna. Innri áhrifaþættir innifela í sér innri vanda 

einstaklinga og hans nærumhverfi. Því er hægt að segja að innri áhrifaþættir ná yfir 

einstaklinginn sjálfan ásamt hans míkró og mesókerfi. Ytri áhrifaþættir eru exó og 

makrókerfið þar sem utan að komandi þættir hafa áhrif svo sem viðhorf, samfélagsleg 

viðmið og viðburðir eða atburðir í heimalandi. 

2.4.1 Íslenskar rannsóknir á innri áhrifaþáttum 

Þegar litið er til sjálfsvígshegðunar íslenskra ungmenna á borð við sjálfsvígshugsanir og 

sjálfsvígstilraunir hefur komið í ljós að félagsleg vandkvæði, t.d. félagsleg einangrun, 

neysla ólöglegra og löglegra vímuefna og sjálfsvígsatferli annarra, hefur forspárgildi fyrir 

sjálfsvígstilraun. Nemendur, sem njóta ekki stuðnings foreldra eða búa við að foreldrar 

eyða litlum tíma með þeim, eru allt að þrisvar sinnum líklegri til að reyna að svipta sig lífi 

heldur en aðrir. Auk þessa setur skortur á vinum eða tíma með félögum einnig 

einstaklinga í frekari sjálfsvígshættu eða allt að fjórfalt meiri (Þóroddur Bjarnason o.fl., 

2002). Niðurstöður rannsóknar Ingibjargar Evu Þórisdóttur, Sigrúnar Daníelsdóttur og 

Salbjargar Bjarnadóttur (2018) styðja við þessar niðurstöður en þar kom í ljós, eftir 

stjórnun annarra breyta, að framhaldsskólanemendur, sem njóta ekki stuðnings foreldra 

sinna, eru líklegri að kljást við sjálfsvígshugsanir auk þess sem þeir sem hafa ekki 
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vinastuðning eða hafa misst vinasamband eru í meiri sjálfsvígshættu en aðrir. 

Niðurstöðurnar sýndu einnig að þunglyndi og reiði væri stór þáttur í sjálfsvígshugsunum 

ungmenna. Notkun ávanabindandi efna hafði einnig aukandi áhrif á sjálfsvígshættu 

einstaklinganna ásamt því að hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku eða verið beitt 

kynferðislegu ofbeldi af jafnaldra. Nokkuð keimlíkar niðurstöður komu fram þegar um var 

að ræða nemendur sem áttu fyrri sjálfsvígstilraun að baki. Ingibjörg og félagar reiknaðu 

út áhrifaþætti sjálfsvígstilrauna út frá niðurstöðum kannana. Líklegra var að stúlkur ættu 

sögu um fyrri sjálfsvígstilraun en drengir en árið 2016 sögðust 350 drengir og 613 stúlkur 

eiga fyrri sjálfsvígstilraun að baki. Nemendur, sem sögðust hafa lítinn foreldrastuðning 

eða lítinn stuðning vina voru líklegri að hafa reynt að svipta sig lífi Aðrir þættir, sem 

reyndust hafa forspárgildi, voru þunglyndi, reiði, kannabisnotkun, samkynhneigð eða 

þekkja til sjálfsvígs eða sjálfsvígshugleiðinga annarra nákominna. 

 Sú íslenska rannsókn, sem er ef til vill einna helst líkust rannsókn þessari, er 

rannsókn Kristins Arnars Sverrissonar og félaga (2010). Í rannsókn þeirra leituðu þeir eftir 

ákveðnum breytum í gögnum sjúklinga sem voru lagðir inn á Landspítala vegna alvarlegrar 

sjálfsvígstilraunar á árunum 2000‒2004. Leituðu þeir einna helst eftir aðdraganda 

tilraunar og tegund sjálfsvígstilraunar, helstu meðferð og afdrifum einstaklinga ásamt 

upplýsingum um geðgreiningu og félagslega stöðu viðkomandi einstaklinga. Allar þessar 

upplýsingar voru samþættar og athugað hvort hægt væri að finna forspárgildi 

sjálfsvígstilrauna. Á árunum 2000‒2004 voru 251 innlögn 224 einstaklinga á 

Landspítalann vegna sjálfsvígstilrauna sem nam þá 4% heildarinnlagna á spítalann. 

Meðaltal innlagna á gjörgæsludeild Landspítalans ár hvert á árunum 2000‒2004 var um 

það bil fimmtíu og þar af var 61% konur. Af öllum þeim sem lögðust inn áttu 61% þeirra 

fyrri sjálfsvígstilraun að baki. Meðalaldur hópsins var um það bil 36 ár hjá báðum kynjum. 

Helstu niðurstöður sýndu að sá hópur einstaklinga, sem reyndi að svipta sig lífi á árunum 

2000‒2004 stóð sig félagslega verr heldur en samanburðarhópur. Innan 

sjálfsvígstilraunahópsins var mikið um öryrkja, einhleypt fólk, fólk með litla menntun, 

lágtekjufólk og atvinnulausa. Allir áhættuþættirnir, sem fræðimennirnir töldu upp, setja 

einstakling í slæma félagslega stöðu og gefur því þessari rannsókn enn meira gildi. 

Vímuefnaröskun var helsta geðgreining sem einstaklingarnir áttu við að stríða eða í 43% 

tilfella og þar á eftir koma lyndisröskun og/eða kvíðaröskun ásamt persónuleikaröskun. 

Hópnum var fylgt eftir í nokkur ár og á þeim tíma féllu 17 einstaklingar fyrir eigin hendi. 
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Flestir þeirra áttu það sameiginlegt að hafa lagst inn á gjörgæslu vegna mjög alvarlegrar 

sjálfsvígstilraunar. Töldu rannsakendur það gefa til kynna að því alvarlegri sem 

sjálfsvígstilraunin er því meiri löngun er til að deyja. Hæsta dánarhlutfallið var meðal 

einstaklinga með geðrofssjúkdóm eða geðhvörf.   

2.4.2 Erlendar rannsóknir á innri áhrifaþáttum 

Erlendar rannsóknir hafa í meira mæli en íslenskar skoðað áhrifaþætti sjálfsvígstilrauna 

og því mikilvægt að kynna sér þær líka. Nock o.fl. (2008) gerðu greiningu á gögnum er 

vörðuðu sjálfsvíg og sjálfsvígtilraunir Bandaríkjamanna á árunum 1997‒2007 ásamt því að 

gera kerfisbundna endurskoðun á eldri rannsóknum frá fleiri löndum. Markmið þeirra var 

að skoða útbreiðslu og þróun sjálfsvígshegðunar og finna út áhættuþætti og verndandi 

þætti sem tengjast henni. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að samræmi var á milli landa er 

varðar upphaf sjálfsvígshugsana sem leiðir til sjálfsvígshegðunar sem aftur getur leitt til 

sjálfsvígstilraunar. Töldu þeir að mikilvægt væri að skoða áhættuþætti sem virtust einnig 

vera svipaðir í hinum ýmsu löndum. Þetta var stór rannsókn og fjölluðu þeir ítarlega um 

margs konar áhrifaþætti og töldu vera töluverðan mun á áhættuþáttum sjálfsvíga og 

áhættuþáttum sjálfsvígshegðunar sem inniheldur sjálfsvígstilraun. Áhættuþættir 

sjálfsvígstilrauna eru meðal annars kyn og eru konur þá áhættuþáttur en aftur á móti eru 

karlar í meiri hættu þegar kemur að sjálfsvígi. Lýðfræðilegir áhættuþættir eru: ungt fólk, 

einhleypt fólk, lágt menntunarstig fólks og atvinnuleysi. Geðrænir áhættuþættir eru 

einnig til staðar: geðgreining, þunglyndi, hvatvísi, vímuefnasýki, geðrof og 

persónuleikaröskun. Sálfræðilegir áhættuþættir eru: vonleysi, tilfinningadeyfð, hvatvísi 

og ýkt tilfinningaviðbrögð. Líffræðilegir áhættuþættir eru einnig til staðar þar sem fundist 

hafa marktækar mælingar í tvíbura- og fjölskyldurannsóknum sem gefa til kynna að 

sjálfsvígshegðun getur erfst. Streitumiklir lífsatburðir eru líka áhættuþáttur og þá má 

nefna atriði eins og að fæða barn, barnauppeldi, ástarsorg og fleira. Eftir því sem 

einstaklingur býr yfir fleiri þáttum margfaldast hættan á sjálfsvígstilraun sem eru 

sambærilegar niðurstöður og fundust í einni af stærstu rannsóknum sem hafa verið 

gerðar á afleiðingum ofbeldis og vanrækslu í barnæsku. Rannsóknin hefur hlotið nafnið 

ACE sem stendur fyrir Adverse Childhood Experiences eða Skaðlegar upplifanir í æsku. 

Rannsóknin hefur leitt í ljós að skaðlegir atburðir í æsku tengjast áhættuþáttum á 

fullorðinsárum svo sem sjúkdómum og vanlíðan og þar af leiðandi aukinni sjálfsvígshættu 
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einstaklinga og eftir því sem einstaklingur upplifir fleiri slík áföll aukast líkurnar á 

ótímabæru andláti, sjá mynd 2.  

 

 

Mynd 2. ACE-píramídinn – Áhrif skaðlegra upplifana í æsku 

 Á mynd 2 má sjá píramída sem á að túlka áföll og hvaða áhrif þau geta haft. Í 

neðsta þrepi eru tilgreind áföll sem geta leitt til næsta þreps sem leiðir jafnvel til þrepsins 

þar á eftir o.s.frv. og í kjölfarið til ótímabærs andláts sem getur verið vegna sjálfsvígs. Út 

frá rannsókninni var settur saman spurningalisti sem er í auknum mæli notaður til að 

skima fyrir áhættuþáttum sem birtast í mynd 2. Spurningalistinn samanstendur af 

fáeinum spurningum sem snerta uppeldi einstaklinga, varnarleysi þeirra og upplifun af 

ofbeldi og vanrækslu í æsku ásamt erfiðleikum á heimili (Koplan og Chard, 2014).  

 Minni áhersla hefur verið á að rannsaka verndandi þætti gagnvart 

sjálfsvígshegðun. Hjá Nock og félögum (2008) kom þó fram að trúarbrögð og þátttaka í 

athöfnum sem tengjast þeim væri verndandi þáttur. Viðhorf til sjálfsvígs hafa einnig áhrif, 

félagslegur stuðningur og tenging við fjölskyldu og vini hafa mikil áhrif. Þungun og að eiga 

ungt barn getur verið verndandi þáttur þótt umönnun ungs barns geti einnig verið 

áhættuþáttur. Það að sami þátturinn sé bæði verndandi þáttur og áhættuþáttur gefur til 

kynna að einstaklingar séu hverjum öðrum ólíkir og misnæmir fyrir ákveðnum hlutum og 

því getur verið erfitt að alhæfa í þessum efnum eins og rannsakandi hefur nefnt áður. 

Bromet o.fl. (2007) komust að mjög svipuðum niðurstöðum í rannsókn sinni er varðaði 

áhættuþætti hjá einstaklingum sem höfðu reynt sjálfsvíg. Helstu niðurstöður þeirra voru 
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að kyn (einkum kvenkyn), lág menntun, að vera einhleyp(ur), áföll, þunglyndi, kvíði, 

félagsfælni og fíknivandi væru helstu þættir sem gætu spáð sjálfsvígshættu einstaklings.  

 Haukka, Suominen, Partonen og Lönnqvist (2008) gerðu rannsókn í Finnlandi og 

kom þar einnig í ljós að konur gera sjálfsvígstilraunir í ríkari mæli en karlar auk þess sem 

þær gera oftar en þeir endurteknar sjálfsvígstilraunir og þá einna helst á aldrinum 30‒40 

ára. Rannsókn þeirra leiddi einnig í ljós að geðsjúkdómur, þá einna helst 

persónuleikaröskun, og fíknivandi væru algengir hjá þeim sem áttu margar 

sjálfsvígstilraunir að baki. Ekki fundu þeir þó fylgni á milli geðsjúkdóms og dauða 

einstaklinga. Þeir töldu að geðklofi og þunglyndi settu einstaklinga í helmingi meiri 

sjálfsvígshættu en þá sem ekki þjáðust af þessum sjúkdómum. Niðurstöður þeirra sýndu 

einnig að einstaklingar, sem reyna að svipta sig lífi, eru 30% líklegri til að fremja aðra 

sjálfsvígstilraun í næstu viku á eftir og 10% líklegri til að fremja sjálfsvíg einhvern tímann 

á ævinni. 

 Haw, Bergen, Casey og Hawton (2007) rannsökuðu einkenni þeirra sem áttu 

endurteknar sjálfsvígstilraunir að baki. Skoðaður var hópur af 4.167 einstaklingum sem 

reyndu að svipta sig lífi á árunum 1990‒1997, þar af 1.826 karlar og 2.341 konur. 

Rannsakendur skiptu úrtakinu í þrjá hópa eftir hversu oft einstaklingarnir höfðu reynt 

sjálfsvíg. Í einum hópnum voru þeir sem áttu ekki aðra tilraun að baki á þessum árum, 

annar hópur átti eina til þrjár tilraunir til viðbótar og í þriðja hópnum voru þeir sem áttu 

að baki fjórar tilraunir eða fleiri til viðbótar. Lítill kynjamunur var varðandi 

tilraunafjöldann en þó áttu örlítið fleiri konur en karlar fjórar eða fleiri tilraunir að baki. Í 

gagnavinnslunni fundu þeir nokkra áhættuþætti sem þeir töldu hafa verulega áhrif á 

sjálfsvígshættu einstaklinga en þeir voru: einstæðingar, veikindi eða fötlun, fyrri saga um 

sjálfsvígshegðun, persónuleikaröskun, vera á sakaskrá, vera þolandi eða gerandi ofbeldis 

síðustu fimm ár, misnota áfengi eða önnur vímuefni og hafa mátt þola kynferðisofbeldi í 

æsku. En þar sem fræðimennirnir skiptu úrtakinu upp í hópa eftir tilraunum gátu þeir 

fundið út hvaða breytur höfðu marktæk áhrif á hvern hóp fyrir sig. Einna helst sáu þeir 

mun á hvaða breytur höfðu áhrif á hópinn sem átti flestar sjálfsvígstilraunir. 

Einstaklingarnir í þeim hópi áttu það flestir sameiginlegt að hafa fengið sálfræðimeðferð 

og voru gjarnan greindir með persónuleikaröskun auk þess sem mest var um áfengissýki í 

þeim hópi hjá báðum kynjum. Karlmenn í þeim hópi misnotuðu þó einnig í meira mæli 

örvandi lyf og þeir áttu sögu um að beita ofbeldi á undanförnum fimm árum. Konurnar 
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aftur á móti áttu sögu um að vera þolendur ofbeldis síðustu fimm ár svo og að hafa orðið 

fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku. Eftir því sem sjálfsvígstilraunum fjölgaði jukust líkurnar 

á að einstaklingar væru á afbrotaskrá. Félagsleg einangrun virtist mikil í þessum hópi hjá 

konunum en meira um húsnæðisvanda hjá körlunum. Mesta sjálfsvígshættan var í þeim 

hópi, sem flestar sjálfsvígstilraunir voru gerðar í, eða 7,7% á móts við 2,3% hjá þeim sem 

áttu aðeins eina sjálfsvígstilraun að baki. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna 

að sérstaks inngrips sé þörf hjá þeim sem reyna ítrekað að svipta sig lífi auk þess sem þessi 

hópur virðist eiga mikla sögu að baki um bæði ný og gömul áföll. 

 Kotler, Lancu, Efroni og Amir (2001) gerðu rannsókn þar sem þrír hópar, samtals 

um fimmtíu einstaklingar, voru bornir saman af um það bil 50 einstaklingum og mæld út 

sjálfsvígshættu þeirra og hversu mikil áhrif einstaka þættir hefðu á hana. Markmiðið var 

að athuga hvort áfallastreituröskun hefði áhrif á sjálfsvígshættu einstaklinga. Einn 

hópurinn var greindur með áfallastreituröskun, annar hópurinn með almenna 

kvíðaröskun og loks var einn heilbrigður hópur. Fræðimennirnir ákváðu að nota 

breyturnar reiði, hvatvísi og félagslegan stuðning. Niðurstöður sýndu að hópurinn með 

áfallastreituröskun var í mun meiri sjálfsvígshættu en hinir hóparnir og þá sérstaklega þeir 

sem einkenndust af hvatvísi og höfðu lítinn sem engan félagslegan stuðning. Hjá hópnum, 

sem var greindur með almenna kvíðaröskun, kom í ljós að það sem einna helst kom í veg 

fyrir sjálfsvígshættu var félagslegur stuðningur. Rannsakendur lögðu því til að í framtíðinni 

yrðu hvatvísi og félagslegur stuðningur sérstaklega greind þegar fólk í sjálfsvígshættu var 

annars vegar. Taka þarf þó fram að ekki er hægt að nota niðurstöður rannsóknar með 50 

manna úrtaki og spá fyrir um þýði. Því þarf að taka þessari rannsókn með fyrirvara. 

Rannsóknin virðist samt sem áður vönduð og kannar þætti sem þarft er að rannsaka. 

Matel-Anderson o.fl. (2018) fjölluðu einnig um mikilvægi félagslegs stuðnings. Töldu þeir 

að besta leiðin til þess að koma í veg fyrir sjálfsvíg væri að styrkja félagslegt net 

einstaklingsins. Turecke og Brent (2016) drógu saman í grein sinni niðurstöður margra 

rannsókna og fundu þeir einnig fylgni milli áfalla og sjálfsvígshættu og þá sérstaklegar 

þegar einstaklingur hefur ekki burði til að vinna sig upp úr afleiðingum áfallanna. Í kjölfarið 

getur því þróast með þessum einstaklingi áfallastreituröskun sem einmitt kom til 

umfjöllunar í rannsókn Kotler og félaga sem gerð var að umtalsefni hér að framan. 

Turecke og Brent greindu einnig í rannsókn sinni fjölmargra þætti sem hafa áhrif á 

sjálfsvígshættu, bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt. Áhættuþættir samkvæmt 
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niðurstöðum þeirra eru að búa ein(n), eiga erfitt með félagsleg samskipti, vonleysi, 

hjálparleysi, að finna sig vera einskis virði og finnast maður vera fastur. Streita, missir, 

fjárhagserfiðleikar eða lagaleg vandræði, líkamleg veikindi, krónískir sjúkdómar, 

svefnvandamál og heilaskaði eru einnig áhrifaþættir sjálfsvígshættu. Verndandi þætti fyrir 

sjálfsvígshættu töldu þeir vera gott félagslegt net í kringum einstakling, góð ástæða til að 

lifa, að bera ábyrgð á ungum börnum, að trúa og taka þátt í trúarathöfnum, bjartsýni og 

félagslyndi, geta fundið lausnir á vandamálum, að komast af og bjargræði.  

 Að eiga börn virðist hafa bæði góð og slæm áhrif á sjálfsvígshættu einstaklinga. 

Cerel, Frey, Maple og Kinner (2016) gerðu rannsókn á foreldrum, sem höfðu reynt að 

svipta sig lífi, með að láta þá fylla út spurningalistakönnun og mæta í eftirfylgnisviðtal í 

kjölfarið. Forsendur rannsóknarinnar voru tvíbent áhrif foreldrahlutverks á 

sjálfsvígshættu. Úrtakiðið samanstóð af 87 einstaklingum. Þegar gerð var greining á 

úrtakinu, er varðaði geðgreiningar, kom í ljós að algengasta greining í úrtakinu var 

þunglyndi. Aðrar greiningar, sem komu fram, var vímuefnaröskun, kvíðaröskun og 

áfallastreituröskun. Hvað varðaði börn einstaklinganna í úrtakinu áttu 39% þeirra við 

hegðunvandamál að stríða og meira en helmingur úrtaksins taldi sig upplifa afar mikla 

streitu í tengslum við foreldrahlutverkið, einkum varðandi vanlíðan barns og samskipti 

foreldra og barns. Börn voru vitni að sjálfsvígstilraun í 23% tilfella og þegar litið var nánar 

í þær upplýsingar þá fannst marktæk tenging milli þess að börn urðu vitni að tilraun og 

aukinnar streitu sem foreldri taldi sig upplifa. Þegar einstaklingar í úrtakinu voru spurðir 

um ástæðu sjálfsvígstilraunar var algengasta svarið fjölskyldu- og sambandserfiðleikar 

ásamt ofbeldi í sambandi. Þegar viðtölin voru greind kom í ljós að það að upplifa sig sem 

ófullnægjandi foreldri var það helsta sem úrtakið átti sameiginlegt. Einstaklingunum 

fannst ábyrgðin að ala upp barn og halda heimili vera óbærileg og þeir upplifðu sig ekki 

standast kröfurnar sem því fylgdi. Því gefur að skilja að það er heildarumhverfið sem segir 

til um hvort foreldrahlutverk hafi verndandi áhrif á sjálfsvígshættu eða ekki. Rannsakandi 

hefði einnig viljað að í umræddri rannsókn hefði verið spurt um félagslegan stuðning þar 

sem hann er afar mikilvægur þegar um barnauppeldi er að ræða. Að alast upp sem vitni 

að sjálfsvígshegðun foreldra sinna hefur eflaust áhrif á heilsu barna. Því má velta fyrir sér 

hvort börn séu í aukinni hættu að þróa með sér svipaða vanlíðan og valdið því að 

sjálfsvígshegðun geti erfst á milli kynslóða eins og Nock o.fl. (2008) komu inn á.  
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 Ahmadapanah o.fl. (2017) birtu niðurstöður rannsóknar sinnar þar sem að þeir 

töldu að hægt væri að leita ástæðu vanlíðanar og sjálfsvígstilrauna strax í æsku. Nefndu 

þau að börn, sem væru vanrækt í æsku, þróuðu með sér vanlíðan til fullorðinsára sem þau 

fengju ekki hjálp við þar sem að þeim hefði ekki verið sinnt á barnsaldri. Vegna 

tengslaröskunar í æsku gætu einstaklingar þróað með sér lélega félagslagsfærni sem gæti 

meðal annars leitt til lélegra félagslegra tengsla sem reyndust áhættuþáttur í 

rannsókninni. Vistfræðikenning Bronfenbrenners gefur til kynna að til þess að jafnvægi sé 

í hinu félagslega kerfi einstaklings þurfa öll kerfi að vera í lagi, þar á meðal félagsleg 

samskipti. Í rannsókninni kom einnig fram að einstaklingar í sjálfsvígshættu upplifðu að 

þeir væru öðrum byrði og Durkheim kom einnig inn á það í kenningu sinni. Töldu þeir 

mikilvægast að vinna með félagslegar hliðar einstaklinga í sjálfsvígshættu til þess að rjúfa 

félagslega einangrun. Turecki og Brent (2016) birtu einnig í sinni grein áhrif mótlætis í 

barnæsku og töldu þeir það hafa mikil áhrif á sjálfsvígshættu fullorðinna einstaklinga. 

Nefndu þeir einna helst áhrif vanrækslu og ofbeldis. Því verri eða meiri sem vanrækslan 

eða ofbeldið var og eftir því hve gerandi var nákomin þeim mun meiri sjálfsvígshættu var 

einstaklingurinn í eins og kom fram í ACE-rannsókninni. Börn sem upplifa sig í hættu geta 

þróað með sér breytingu í taugakerfinu og á heilasvæðum. Breytingin getur valdið því að 

einstaklingur hefur ekki styrk til að takast á við mótlæti á fullorðinsárum og þróar með sér 

aukin streituviðbrögð ásamt öðrum kvillum sem hafa áhrif á alhliða heilsu einstaklings. 

Streitumiklir atburðir í æsku og þegar börn upplifa sig vanrækt eða í hættu hafa áhrif á 

heilaþroska barna og þá sérstaklega á minnisstöðvarnar og þau svæði heilans þar sem 

vitsmunaleg rökhugsun fer fram. Þær heilastöðvar hafa einmitt verið tengdar 

sjálfsvígshugsun og atferli. Þegar þessar stöðvar heilans eru vanþróaðar veldur það 

einstaklingi erfiðleikum við að leysa vandamál, finna lausnir og framkvæma þær.  

 Út frá eldri rannsóknum, sem rannsakandi kynnti sér fyrir skrif þessarar ritgerðar, 

var ljóst að fjölmargar niðurstöður benda til að ákveðnir minnihlutahópar séu í sérstakri 

sjálfsvígshættu. Í einni rannsókn kom í ljós að afrísk-amerískir karlar eru í helmingi meiri 

sjálfsvígshættu en evrópsk-amerískir karlar. Skilgreindist munurinn á þessum tveimur 

hópur út frá samfélagslegum þáttum, það er mikil stéttaskipting, úrræðaleysi í 

samfélaginu og aðgengi að skotvopnum. Önnur rannsókn sýndi að kvenfangar væru í 

aukinni sjálfsvígshættu og ættu margar þessara kvenna sögu um fjölda fyrri 

sjálfsvígstilrauna. En aftur á móti kom í ljós að afar margar konur í úrtakinu voru greindar 
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með persónuleikaröskun og því þarf að taka niðurstöðum þessarar rannsóknar með 

fyrirvara þar sem persónuleikaröskun getur ein og sér haft mikil áhrif á sjálfsvígshættu 

þeirra en ekki endilega sjálf fangelsisvistin. Öryrkjar eru einnig minnihlutahópar í 

samfélaginu og í eftirfylgnirannsókn, sem var gerð á þessum hópi, kom í ljós að 

sjálfsvígstíðni innan þessa hóps var mun hærri en í þýðinu. Ungar konur, sem bjuggu einar 

og án barna, voru í frekari hættu bæði hvað varðaði sjálfsvíg og sjálfsvígstilraun; einna 

helsta áhættumerkið var þó fyrrum sjálfsvígstilraun. Einnig fundust tengsl á milli þess að 

vera í endurhæfingu vegna geðsjúkdóms og sjálfsvígstilraunar sem kemur nokkuð á óvart 

þar sem einstaklingarnir ættu að vera á batavegi á þeim tíma (Chapman, Specht og 

Cellucci, 2005; Kaslow o.fl., 2005; Rahman, Alexanderson, Jokinen og Mittendorfer-Rutz, 

2014).     

2.4.3 Samantekt á innri áhrifaþáttum sjálfsvígstilrauna 

Töluvert er til af erlendu efni um sjálfsvígstilraunir og gerðar hafa verið ótal rannsóknir á 

hinum ýmsum hópum. Umfjöllunin hér að ofan er aðeins brot af því efni sem til er og 

ekkert er hægt að alhæfa um úr samantektinni af áhrifaþáttum sem kemur hér fram í töflu 

1 hér á eftir. Rannsakandi tók saman alla þá þætti, sem komu fram sem áhættuþættir 

sjálfsvígstilrauna, flokkaði þá í ákveðna flokka og taldi síðan hve oft viðkomandi flokkur 

kæmi fram. Hér eru aðeins tilgreindir þeir flokkar áhættuþátta sem voru nefndir fjórum 

sinnum eða oftar, aðrir sem birtust sjaldnar voru hvatvísi, lagavandræði, 

áfallastreituröskun, lágmenntun, öryrkjar, þolandi og gerandi ofbeldis á fullorðinsárum, 

fjölskyldusaga um sjálfsvíg, húsnæðisvandi, kynhneigð og eftirlaun.   
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Tafla 1. Samantekt á helstu flokkum áhættuþátta sjálfsvígstilrauna í  rannsóknum sem nýttar 
voru í fræðilega umfjöllun í þessari ritgerð. 

Áhættuþættir Hve oft nefndir í rannsóknunum 

Tilfinningavandamál 12 

Félagsleg einangrun eða félagslegur vandi 9 

Þunglyndi 8 

Ofbeldi eða vanræksla í æsku 8 

Einhleypingar 7 

Vímuefnavandi  6 

Fyrri sjálfsvígstilraun 6 

Geðvandamál fyrir utan þunglyndi 6 

Persónuleikaröskun 5 

Líkamleg veikindi/fötlun 5 

Atvinnuleysi 4 

Lágar tekjur 4 

Streitumiklir atburðir  4 

 

Eins og sjá má eru einhvers konar tilfinningavandamál oftast nefnd. Þættir, sem 

rannsakandi flokkaði í þann flokk, voru til dæmis ýkt tilfinningaviðbrögð, vonleysi, 

tilfinningadeyfð, einmannaleiki, reiði og að finnast maður vera einskis virði. Þar á eftir 

kom félagsleg einangrun og eða félagslegur vandi sem voru gjarnan nefnd sem afleiðingar 

ofbeldis eða vanrækslu í æsku sem var fjórða í röðinni. Þunglyndi var þriðji algengasti 

áhættuþátturinn í rannsóknunum sem notaðar voru í ritgerðinni. Þegar litið er á 

heildarmyndina, sem er að sjálfsögðu markmiðið í þessari rannsókn, má velta fyrir sér 

þessum fjórum efstu flokkum áhættuþátta og hugsa hvort um sé að ræða orsök eða 

afleiðingu af einhverju tagi. Það er að minnsta kosti efni í frekari greiningu á 

áhættuþáttum sjálfsvígstilrauna sem nýta má í forvarnarstarfi af einhverju tagi.  

 Minna var talað um verndandi þætti í rannsóknunum en einna helst kom fram að 

félagslegur stuðningur er talinn vera einn helsti verndandi þáttur gegn sjálfsvígshættu 

einstaklinga. Eftir honum kemur trúarbragðaiðkun, viðhorf gagnvart sjálfsvígum, félagsleg 

tengsl, ábyrgðarhlutverk, ástæða til að lifa, bjartsýni og bjargræði. 
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2.4.4  Ytri áhrifaþættir: Samfélagið, kreppur, internetið og fjölmiðlar 

Ótalmargt hefur áhrif á hegðun einstaklinga, bæði góða og slæma hegðun. Usenko, Svirin, 

Shchekaturov og Ponarin (2014) gerðu rannsókn þar sem að þeir skoðuðu áhrif stórra 

samfélagslegra atburða á sjálfsvíg og sjálfsvígstilraunir í samfélaginu. Stórir samfélagslegir 

atburðir eru til að mynda tónleikar, fótboltaleikir, atburðir tengdir trúarbrögðum og 

annars konar atburðir. Rannsóknin fór fram í Úkraínu og gögnin eiga við borgina 

Dnipropetrovsk þar sem bæði voru tekin saman gögn er vörðuðu sjálfsvígs og 

sjálfsvígstilraunir á árunum 2005‒2010. Aðeins var tekin fyrir sú tegund sjálfsvígstilraunar 

þar sem einstaklingur eitraði fyrir sjálfum sér. Sjálfsvígstilraunirnar voru 1078 talsins, þar 

af komu við sögu 764 konur og 314 karlmenn. Sjálfsvígin voru 1027, þar af 225 konur og 

802 karlar. Á árunum 2005‒2010 urðu 427 stórir samfélagslegir atburðir af einhverju tagi. 

Helstu niðurstöður sýndu að sjálfsvígtilraunum kvenna fjölgaði í tengslum við fótboltaleiki 

en aðeins hjá körlum þegar lið borgarinnar sigraði leikinn. Atburðir sem tengdust 

trúarbrögðum höfðu einnig aukin áhrif á sjálfsvígstilraunatíðni kvenna og sjálfsvígstíðni 

karla. Sjálfsvígstilraunum kvenna fækkaði í kjölfar tónleika sem haldnir voru í borginni og 

þegar trúarbragðasamkoma hafði verið haldin. Þegar litið var til tapleikja íþróttaliða 

borgarinnar jókst sjálfsvígshætta karla en aðeins hjá konum þegar landsliðið var að keppa. 

Rannsókn þessi segir okkur að atburðir í samfélaginu hafa áhrif á sjálfsvígsatferli beggja 

kynja. Því er nauðsynlegt að skoða þetta nánar og taka tillit til þessara niðurstaðna, 

einkum með hliðsjón af forvörnum. Samt getur verið erfitt að heimfæra sjálfsvígsatferli 

Úkraínumanna yfir á Íslendinga þar sem Úkraína hefur ákveðinn pólítískan arf og ástandið 

í landinu er ekki í takt við ástandið hér heima. Ávallt er gagnlegt að kynna sér allar hliða 

mála og ber fagmönnum skylda til að horfa á heildina þegar sjálfsvígstilraunir eru annars 

vegar. 

 Fleiri fræðimenn hafa einbeitt sér að því að rannsaka áhrif samfélagsins og nýta 

þá gjarnan kenningu Durkheims. Moore og félagar gáfu út skýrslu af rannsókn (2014) þar 

sem að þeir könnuðu fylgni á milli ákveðinna breyta í anda nýstárlegrar samfélagsstefnu 

sem hefur verið tekin upp víða í Bandaríkjunum og kallast „Creative Capital “, hér þýtt 

Skapandi höfuðborg. Stefnan Skapandi höfuðborg gengur út á að samfélagið einkennist 

af breiðu úrvali hátæknistarfa til þess að draga vel menntað fólk inn í samfélagið og auka 

sköpun sem myndi smitast í aðra samfélagsþegna og efla þannig samfélagsvitund og auka 

vellíðan íbúa. Það helsta sem niðurstöður rannsóknarinnar sýndu var að í samfélagi, þar 
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sem stuðst var við Skapandi höfuðborg, reyndist vera hærri sjálfsvígstíðni en í 

hefðbundnum samfélögum. Rannsakendur litu á niðurstöðurnar út frá hugmyndum 

Durkheims um sjálfsvíg og töldu að ástæðan fyrir hærri sjálfsvígstíðni væri sú að íbúar 

næðu ekki að sameinast samfélaginu. Samfélagsþegnar fyndu ekki fyrir því að tilheyra 

samfélaginu þar sem að þeir næðu ekki viðeigandi lífsgæðum. Rannsakendur rannsökuðu 

fleiri breytur og kom í ljós að hærri sjálfsvígstíðni væri í litlum og einslitum samfélögum. 

Aukin tíðni reyndist einnig vera þar sem kynþættir voru fleiri og í samfélögum með fleira 

einhleypt fólk og fólk með lágar tekjur. Hægt er líta á þá þætti í samhengi við 

vistfræðikenningu Bronfenbrenners og velta áhrifum félagslegrar stöðu fyrir sér enn 

frekar.  

 Við getum stýrt ákveðnum samfélagslegum atburðum en svo eru aðrir sem við 

stýrum ekki svo sem efnahagskreppa. Efnahagskreppa gerði vart við sig í Evrópu um og 

eftir árið 2008. Efnahagskreppan í Evrópu hefur samkvæmt Karanikolos (2013) verið 

heilsufarsleg ógn fyrir heimsálfuna þar sem hún hefur haft áhrif á íbúa heimsálfunnar á 

margan hátt. Á tímum kreppu er gjarnan minni framlögum þjóðarinnar veitt í 

heilsufarsþjónustu, störfum fækkar, laun lækka, útgjöld hækka svo að á eitthvað sé 

minnst. Rannsóknir hafa sýnt að með auknu atvinnuleysi hækkar dánartíðni sem einkum 

tengist morðum, sjálfsvígum og áfengisneyslu. Þegar þetta var borið saman milli landa 

kom í ljós að Finnland og Svíþjóð sýndu ekki þessa aukningu í kreppu en aftur á móti er 

mikið um félagslegan stuðning á krepputímum í þessum löndum. Þess fyrir utan hafa 

rannsóknir sýnt að atvinnulausir einstaklingar eru í helmingi meiri hættu á að fá 

geðsjúkdóm heldur en vinnandi fólk og á krepputíma ætti því að vera aukning í 

geðgreiningum hjá íbúum landa og samkvæmt öðrum rannsóknum ætti því 

sjálfsvígstíðnin að hækka. Í þeim löndum, sem skera mest niður fjárhagslegan stuðning í 

heilbrigðiskerfinu og þar sem atvinnuleysi er mest, mælist mesta hækkun á tíðni 

sjálfsvígstilrauna.  

 Hildur G. Ásgeirsdóttir o.fl. (2017) gerðu rannsókn á hvort efnahagskreppan hefði 

haft áhrif á tíðni sjálfsvígstilrauna á Íslandi. Margir áhrifaþættir voru skoðaðir svo sem 

kyn, aldur, fjöldi koma á Landspítalann. Munurinn var skoðaður allt frá árunum 2003 til 

2012. Rannsakendur skiptu tímabilinu í fyrir og eftir kreppu til þess að bera saman mun á 

tíðninni. Þó að rannsóknin hafi verið ítarleg sýndu niðurstöður enga breytingu á tíðni 

sjálfsvígtilrauna vegna kreppunnar árið 2008. Töldu þeir ástæður þessa liggja í félagslegri 
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sameiningu íbúanna og góðu velferðarkerfi landsins. Karanikolos o.fl. (2013) skilgreindu 

þetta enn frekar í rannsókn sinni. Þeir töldu að þrátt fyrir að efnahagskreppan hafi skollið 

harkalega á hér á Íslandi árið 2008, þar sem skuldir vegna vergar landsframleiðslu fóru úr 

28% árið 2007 í 130% árið 2011 og verðmæti krónunnar féll, hafi sjálfsvígum ekki fjölgað. 

Karanikolos og félagar töldu aftur á móti að vegna þess að forseti Íslands setti Icesave-

málið í þjóðaratkvæðagreiðslu hafi Íslendingar fundið til samfélagslegrar samheldni og því 

hafi sjálfsvígstíðnin ekki hækkað hér á landi þrátt við aukinn ójöfnuð og vaxandi fátækt. 

Töldu þau einnig að ástæðan lægi í því að íslensk stjórnvöld settu sér það markmið að 

koma fólki aftur í vinnu og lögðu áherslu á félagslegan stuðning. Mataræði Íslendinga 

batnaði vegna þess að kaup á skyndibita drógust saman og vegna laga Íslendinga um sölu 

áfengis. Töldu rannsakendur að öll þessi atriði hafi haft áhrif á að sjálfsvígum fjölgaði ekki 

hér á landi (Karanikolos o.fl., 2013). Katrnák og Tyrychtrová (2016) komu einnig inn á áhrif 

efnahagskreppu á sjálfsvígstíðni í rannsókn sinni sem var gerð í Tékklandi. Rannsókn 

þeirra sneri að sjálfsvígskenningu Durkheims, og reyndu þeir að staðfesta hugmyndir 

hans. Þeir komust að því að með tímanum hefði sjálfsvígum fækkað, karlmenn voru í meiri 

hluta en öfugt við niðurstöður Durkheims um að eldra fólk væri í mestri hættu var 

niðurstaða þeirra að fólk á miðjum aldri væri í mestri hættu. Tengdu þeir það jafnvel við 

breytingar á samfélaginu og verri skuldastöðu fólks í upphafi 21. aldar og þá einna helst 

vegna efnahagskreppu. 

 Með nútímanum hafa komið fram nýir áhrifavaldar á veraldarvefnum eða 

internetinu sem erfitt getur verið að stjórna og þá sérstaklega hjá börnum og 

ungmennum. Marchant o.fl. (2017) gerðu samantektarrannsókn á rannsóknum sem 

tengjast áhrifum internetnotkunar og sjálfsvígshegðunar. Rannsóknin beindist að 46 

sjálfstæðum rannsóknum sem birtust í 51 ritrýndri grein. Lögð var áhersla á að kanna 

fjölbreyttar hliðar internetsins til þess að fá haldbærari niðurstöður og aðeins voru teknar 

með þær rannsóknir sem höfðu kannað áhrifin út frá einstaklingum með sjálfsvígshegðun. 

Rannsóknunum skiptu fræðimennirnir upp eftir því um hvers konar miðla væri að ræða. 

Þeir greindu svo hvort rannsóknin sýndi fram á jákvæð áhrif á líðan einstaklinga, þar sem 

internetið dró úr vanlíðan þeirra, eða neikvæð áhrif, sem jók sjálfsvígshættu einstaklinga, 

og svo þær rannsóknir sem höfðu blönduð áhrif. Allar rannsóknirnar náðu til 192.950 

einstaklinga en þær könnuðu misjafna hluti internetsins: hefðbundna internetnotkun, 

áhættuhegðun á internetinu, efni sem tengist sjálfsskaða eða sjálfsvígum, internetfíkn, 
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samfélagsmiðlanotkun, spjallforrit, sjálfsskaðasamfélag, áhrif myndefnis um sjálfsskaða 

og bloggsíður um sjálfsskaða. Þessi þættir eða miðlar höfðu misjafnlega mikil áhrif á 

hegðun bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt. Það sem stóð einna helst upp úr var að í 

flestum tilvikum var almenn internetnotkun slæm fyrir sjálfsvígshegðun og greindi 41% 

úrtaksins að ástæðan fyrir sjálfskaðanum væri Internetið. Af einstaklingum, sem kynntu 

sér efni um sjálfsskaða og sjálfsvíg, voru 38% í marktækt meiri sjálfsvígshættu en aðrir. 

Skýr tenging milli ofnotkunar á Interneti og sjálfsvígshegðunar mældist hjá þeim sem áttu 

í erfiðleikum með internetfíkn. Í ljós kom að samfélagsmiðlar juku kvíða einstaklinga í 

miklum mæli og leiddu því til aukinnar hættu á sjálfsvígstilraun. Góð áhrif fólust í að 

einmana einstaklingar fundu vinskap á bloggsíðum og minnkaði þá vanlíðan þeirra. Einnig 

kom fram að þeir sem stunduðu einhvers konar sjálfsskaða sóttu sér stuðning og meðferð 

við því á Internetinu.  

 Ekki eru það einungis samfélagsmiðlar sem hafa áhrif á veraldarvefnum heldur 

einnig fjölmiðlar. Rannsóknir á áhrifum fjölmiðla hafa sýnt að fjölmiðlar hafa áhrif á tíðni 

sjálfsvíga og sjálfsvígstilrauna samfélagsins, einkum hjá unglingum og ungu fullorðnu fólki. 

Þegar fjölmiðlar hafa fjallað um sjálfsvíg hækkar sjálfsvígstíðnin næstu 30 daga. Birting of 

nákvæmra upplýsinga eða jákvæð umræða um sjálfsvíg getur leitt til hermiáhrifa í 

samfélaginu. Vitað er til þess að umfjöllun fjölmiðla um að einstaklingur hafi framið 

sjálfsvíg vegna ákveðinna ástæða getur leitt til þess að einstaklingar í svipuðum 

aðstæðum, svo sem vegna ástarsorgar eða skulda, svipti sig líka lífi. Að birta efni um 

hetjulegar aðferðir sjálfsvígsins getur einnig haft hermiáhrif. Þar að auki virðist koma eins 

konar sjálfsvígsbylgja þegar frægur einstaklingur fellur fyrir eigin hendi. Frönsk rannsókn 

sýndi að sjálfsvígum fjölgaði einungis þegar mjög frægir einstaklingar sviptu sig lífi. Sem 

dæmi má nefna að sjálfsvígum fjölgaði um 11,7% næstu 30 daga eftir að Kurt Cobain 

framdi sjálfsvíg. Landsfrægur franskur stjórnmálamaður að nafni Bérégovoy framdi einnig 

sjálfsvíg og fylgdi því sjálfsvígsbylgja í Frakkalandi þar sem sjálfsvígstíðnin hækkaði um 

17,6%. Rannsóknin skoðaði einnig önnur fræg nöfn og fundust ekki marktæk áhrif á 

sjálfsvígstíðni nema þegar var stjórnað eftir breytunum kyni og aldri; virtist svo vera að 

einstaklingar af sama kyni og aldri og sá sem svipti sig lífi væri í meiri sjálfsvígshættu en 

aðrir. Rannsakendur komust að því í greiningu sinni að það sem var ráðandi um sjálfsvígin, 

sem höfðu marktæk áhrif á einhvern hátt, virtist vera mun meiri umfjöllun í fjölmiðlum 

heldur en um hin sjálfsvígin. Sjálfsvígin birtust í fjölmiðlum á hetjulegan máta, ástæða 
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sjálfsvígsins var einfölduð og einstaklingarnir dásamaðir. Til að mynda var Bérégovoy 

talinn vera fórnarlamb stjórnmála og fræg söngkona var sögð deyja vegna einmanaleika. 

Raunverulegar ástæður, svo sem geðsjúkdómar, voru aldrei nefndar (Queinec o.fl., 2011; 

Turecki og Brent, 2016).  

 Stjórnvöld sumra landa hafa tekið sér fyrir hendur að þróa leiðbeiningar fyrir 

fjölmiðla um hvernig fjalla skuli um sjálfsvíg. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. World 

Health Organization) hefur einnig gefið út slíkar leiðbeiningar fyrir fjölmiðla. Þar koma 

meðal annars ábendingar um hvernig umfjöllunin um sjálfsvíg skuli vera og hvað skuli 

forðast. Til að mynda kemur fram að fjölmiðlar skuli ekki segja frá aðferð, sem notuð hafi 

verið, og mikilvægt sé að orða fyrirsagnir vandlega. Ef öll ríki heims tækju sig saman og 

fylgdu leiðbeiningum stofnunarinnar myndi sjálfsvígstilraunum í heiminum að líkindum 

fækka (World Health Organization, 2017). 

2.5 Félagsráðgjafar til forvarna 

Félagsráðgjöf er heilbrigðisstarfsgrein og félagsráðgjafar vinna á afar fjölbreyttum 

vettvangi. Þó að starf félagslagsráðgjafa sé fjölbreytt þá felst í nær öllum störfum þeirra 

vinna með fólki, einstaklingum, pörum eða hópum af ýmsum stærðum og gerðum. Í 

mörgum tilvikum vinna félagsráðgjafar með fólki eða hópum í viðkvæmri stöðu eða fólki 

sem leitar að betri lífsgæðum. Þar af leiðandi mæta félagsráðgjafar gjarnan fólki í 

sjálfsvígshættu og eru í afgerandi góðri stöðu til að grípa inn í aðstæðurnar eða vera 

hliðarverðir sem geta veitt viðeigandi aðstoð. Hliðaverðir eru starfsmenn sem taka á móti 

fólki en vísa þeim svo áfram á réttan stað. Því er mikilvægt að félagsráðgjafar þekki 

áhættuþætti og einkenni sjálfsvígshegðunar (Ragesh, Hamza og Sajitha, 2017). Feldman 

og Freedenthal (2006) lýstu í grein sinni áhyggjum af því að félagsráðgjafar fengju litla 

sem enga menntun í að vinna með skjólstæðingum í sjálfsvígshugleiðingum eða að þekkja 

áhættuþætti slíks ástands. Í könnun, sem þeir gerðu, kom í ljós að af 598 félagsráðgjöfum 

hefðu nær allir unnið með að minnsta kosti einum skjólstæðingi sem hefði svipt sig lífi. 

Telja þeir afar mikilvægt að félagsráðgjafar hljóti menntun og leiðbeiningar í þeirri vinnu 

til þess að bjarga lífum. Að auki vinna félagsráðgjafar með fólki sem situr eftir í sorg eftir 

andlát ástvinar sem framdi sjálfsvíg.  

 Ragesh o.fl. (2017) vilja setja félagsráðgjafa sem hliðverði fólks í sjálfsvígshættu en 

til þess þurfa félagsráðgjafar aukna menntun og þekkingu á bæði verndandi þáttum og 
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áhættuþáttum einstaklinga í sjálfsvígshugleiðingum. Ef skjólstæðingur opnar sig um 

sjálfsvígshugsanir þarf félagsráðgjafi að hafa verklagsreglur sem hann grípur til. 

Verklagsreglurnar geta verið ýmiss konar en Ragesh og félagar gefa dæmi um að 

félagsráðgjafi eigi að hlusta, ekki dæma, bjóða aðstoð og gera samning við 

skjólstæðinginn um að hann bíði áttekta meðan fundin er rétt aðstoð fyrir hann. Þó hafa 

þess konar samningar verið nokkuð gagnrýndir undanfarið. En þessir fræðimenn telja 

heildarnálgun félagsráðgjafa gagnvart hinum ýmsu málum ásamt samfélagsvitund fela í 

sér viðeigandi þekkingu og starfsaðferð til að styrkja net skjólstæðings í sjálfsvígshættu. 

Sem dæmi má nefna að koma saman hóp af ættingjum og veita ráðgjöf og stuðning á 

verndandi hátt. Til viðbótar við viðtalsþjónustu telja þeir að félagsráðgjafar eigi einnig að 

vinna að sjálfsvígsforvörnum í samfélaginu og að rannsóknum á því sviði. Niðurstöður 

Ragesh og félaga eiga vel við þegar litið er til íslensk samfélags. Félagsráðgjafar hér á landi 

koma gjarnan inn í líf fólks á erfiðum tímum og eins og rannsóknir hafa sýnt þá eru erfiðir 

tímar einstaklinga álagstímar. Félagsráðgjafar á Íslandi hljóta starfsleyfi frá landlækni að 

loknu meistaranámi og starfa þeir samkvæmt lögum og reglum. Félagsráðgjafar í 

heilbrigðisstétt starfa skv. lögum um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012. Þar fjallar 13. gr. 

um faglegar kröfur og ábyrgð en í 2. mgr. þar kemur fram að „heilbrigðisstarfsmanni ber 

að þekkja skyldur sínar og siðareglur, viðhalda þekkingu sinni og faglegri færni, tileinka 

sér nýjungar, er varða starfið, og kynna sér lög og reglugerðir sem gilda um 

heilbrigðisstarfsmenn og heilbrigðisþjónustu á hverjum tíma“. Í 13. gr. laganna kemur 

einnig fram að starfsmaður beri ábyrgð á greiningu og meðferð en þarf einnig að virða 

faglegar takmarkanir sínar og vera viljugur að leita hjálpar annarra fagmanna eða vísa 

skjólstæðingum annað. Þessi 13. gr. laganna kemur heim og saman við skoðanir Ragesh 

og félaga og því telur rannsakandi að Ísland sé nokkuð vel á veg komið varðandi faglegt 

starf með fólki í sjálfsvígshættu, alla vega með þeim sem viðurkenna sjálfsvígshugsanir 

sínar.  

2.5.1 Hvað getur fagfólk gert?  

Vegna vaxandi tíðni sjálfsvíga og sjálfsvígstilrauna vaknar sú spurning hvernig hægt sé að 

stuðla að aukinni þjónustu við einstaklingana og koma í veg fyrir sjálfsvígin. Þegar 

rannsakandi var að lesa sér til fyrir rannsóknina rakst hann á nokkrar greinar sem fjölluðu 
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um hvað þjóðir gerðu til þess að einfalda sporin að viðeigandi aðstoð fyrir einstaklinga í 

sjálfsvígshættu og hvernig hægt væri að ná til þeirra í frekara mæli. 

 Starfsaðferðir bráðaliða á móttöku sem Wilson, Nordstrom og Zeller (2013) mæltu 

með í grein sinni felast meðal annars í að undirbúa móttökuna áður en sjúklingur mætir á 

svæðið. Þegar einstaklingur hefur verið greindur í sjálfsvígshættu á ekki að senda hann 

fram í móttöku eða á annan stað án eftirlits heldur í sérstakt herbergi sem hefur verið 

undirbúið fyrir einstaklinga í sjálfsvígshættu. Ástæðan fyrir þessu er sú að einstaklingar 

sem hafa mjög sterka löngun til að deyja munu reyna allt sem þeir geta til að ná því 

markmiði og í Bandaríkjunum er algengt að einstaklingar svipti sig lífi innan sjúkrahússins. 

Til viðbótar við að tryggja öryggi einstaklingsins þarf líka að tryggja öryggi starfsmanna og 

annarra sjúklinga þar sem einstaklingur í sjálfsvígshættu getur líka verið hættulegur 

öðrum. Vegna álags á bráðamóttöku hefur verið sett upp áhættumat í Bandaríkjunum 

sem þarf að fara í gegnum með sjúklingum. Einnig hefur verið gerður listi yfir atriði sem 

segja til um alvarleika sjálfsvígshegðunar og hugsana svo og matslisti þar sem að búið er 

að skrá ákveðna áhættuþætti sem einstaklingar eru spurðir um. Eftir stigafjölda 

einstaklings er ákveðið í hve mikilli hættu hann er og hvort ástæða sé til innlagnar á 

geðdeild. Þó þarf að hafa varann á því að einstaklingar í bráðri sjálfsvígshættu eru ekki 

endilega í stakk búnir til að fylla útlista eða svara ákveðnum spurningum.  

 Í Bandaríkjunum hefur verið hrundið af stað verkefni sem kallast „National Patient 

Safety Goal “(NPSG hér eftir) eða sem hægt er að þýða á íslensku Landsmarkmið um 

öryggi sjúklinga. Verkefnið gerir þær kröfur að skimað verði fyrir sjálfsvígshættu hjá öllum 

þeim sjúklingum sem koma á bráðamóttöku vegna atferlisraskana eða tilfinningavanda. 

Aftur á móti hefur verkefninu ekki verið tekið nægilega vel á bráðamóttökum þar sem 

engar rannsóknir liggja fyrir um hvort þess konar skimun dragi úr sjálfsvígum eða hve 

margir sjúklingar komi á bráðamóttöku stuttu áður en hann reynir sjálfsvíg í samanburði 

við heilsugæslu viðkomandi. Stjórnendur spítalanna, sem NPGS var kynnt fyrir, töldu að 

skimunin myndi í staðinn leiða til aukins álags og biðtíma á bráðamóttökum. En þar sem 

rannsóknir á sjálfsvígum hafa þó sýnt er að meirihluti þeirra, sem svipta sig líf, leita til 

heilsugæslustöðvar sinnar árið á undan sjálfsvíginu og allt að 20% þeirra mánuðinn á 

undan. Því vaknar sú spurning hvort frekar ætti að innleiða NPGS á heilsugæslustöðvar en 

á bráðamóttökur. Telur rannsakandi vanta þá tillögu í verkefninu og þá sérstaklega þar 

sem er upplýsingar um fjölgun á komum til heilsugæslustöðva er gerð skil ásamt 
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upplýsingum um álag á bráðamóttökur. Talið er að allt að 23% einstaklinga, sem koma inn 

á bráðamóttöku vegna sjálfsvígshugsana fái engan aðgang að geðlæknum áður en þeir 

eru útskrifaðir (Wilson o.fl., 2013). Mikilvægt er að draga úr sjálfsvígum og 

sjálfvígstilraunum þrátt fyrir aukið álag.  

 Samkvæmt Perczel Forintos, Rózsa, Pilling og Kopp (2013) er mikilvægt að hafa 

gott matstæki þegar meta skal sjálfsvígshættu fólks. Matslistinn má ekki vera of langur og 

hann þarf að spyrja réttu spurninganna þar sem langir matslistar geta verið allt of 

tímafrekir og þreytandi fyrir fólk í sjálfsvígshættu. Ef svo illa fer getur það leitt til rangrar 

greiningar á vanda einstaklinga og jafnvel leitt einstakling nær sjálfsvígi en áður. Nefna 

þau í grein sinni að matslisti Beck, „The hopelessness scale“ eða Vonleysismælikvarðinn, 

sé afar hentugur til að meta sjálfsvígshættu einstaklinga. Vonleysi má lýsa sem 

neikvæðum væntingum um framtíðina, neikvæðu mati á tilfinningalegu ástandi sínu og 

að sjá ekki lausnir á stöðu sinni eða vandamálum sínum. Taldi Beck, höfundur matslistans, 

að þær tilfinningar væru sterkur hvati til sjálfsvígs og þá sérstaklega þegar undirliggjandi 

geðröskun eða vanlíðan væri til staðar. Beck-matslistinn samanstóð upphaflega af tuttugu 

fullyrðingum, sem svarendur áttu að taka afstöðu til, en eftir rannsóknir, sem voru gerðar 

á honum um hvaða fullyrðingar hefðu mest forspárgildi, var hægt að fækka þeim niður í 

fjórar. Fullyrðingarnar eru þessar:  

• Framtíð mín er dimm. 

• Hlutirnir ganga ekki upp eins og ég vil. 

• Það þýðir ekkert fyrir mig að reyna að fá eitthvað sem ég vil þar sem mér mun 

að öllum líkindum ekki takast það.  

• Mér finnst framtíðin vera vonlaus og að hlutirnir eða aðstæður mínar geti ekki 

batnað.  

Perczel og félagar gerðu síðan rannsókn í kjölfar þessarar greiningar, tóku úrtak og skiptu 

því upp í tvo hópa eftir andlegri líðan einstaklinganna og upphaflegu skori á matslista. 

Annar hópurinn mældist almennt hærri á matslistanum en hinn og höfðu nokkrir þættir 

mikil áhrif á hve mikið vonleysi mældist hjá einstaklingum. Kyngreining úrtaks sýndi fram 

á að konur og eldra fólk mældust almennt vonlausari gagnvart lífinu heldur en karlar, fólk 
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með litla menntun ásamt því að ekklar eða ekkjur og fráskilið fólk mældust almennt 

vonlausari heldur en aðrir, öryrkjar skoruðu einnig hátt á matslistanum í samanburði við 

námsmenn sem skoruðu afar lágt. Einna helst kom á óvart að trúarbrögð og þátttaka í 

trúarathöfnum virtist ekki hafa áhrif þótt aðrar heimildir, sem notaðar voru í vinnslu 

þessarar rannsóknar hafi sýnt að það væri verndandi þáttur. Aðalmarkmiðið í 

rannsókninni var að mæla hve mikið forspárgildi um sjálfsvígshættu væri í svörum 

einstaklinga við fullyrðingunum. Niðurstöður sýndu að hver og ein fullyrðing hefði 

forspárgildi og telja fræðimennirnir að stytting matslistans í þessar fjórar yfirgripsmiklu 

fullyrðingar gæti aukið líkurnar á að skimun gæti farið fram víðar en á bráðamóttökum og 

þá sérstaklega á heilsugæslustöðvum. Rannsóknir hafa sýnt að meirihluti þeirra sem 

fremja sjálfsvíg fara á heilsugæslustöð einni til tveimur vikum fyrir sjálfsvíg. 

  Rannsókn Hawton og Herringen (2009) beindist einnig að því að kanna hvað lönd 

hafa tekið sér fyrir hendur til þess að sporna gegn sjálfsvígum. Í Svíþjóð var sett af stað 

forvarnarverkefni í barnaskólum þar sem aukin fræðsla var veitt um vanlíðan, einkenni 

veikinda á geði og hvert unga fólkið gæti leitað sér aðstoðar. Í Bandaríkjunum tók eitt fylki 

til þess bragðs að skima fyrir sjálfsvígshegðun ungs fólks í skólum og þeim var veitt 

viðeigandi aðstoð. Ekki kom þó fram hvort þessar aðferðir hefðu haft áhrif eða ekki. Samt 

sem áður eru svipuð inngrip umhugsunarverð fyrir íslenskt samfélag. Nock o.fl. (2008) 

ræða einnig um kosti þess að leita að ungmennum í áhættuhópum og hjálpa þeim strax 

frekar en að bíða þangað til það er orðið of seint. Telja þeir að betra sé að gera skimun 

strax hjá unglingum heldur en ungu fullorðnu fólki. 

 Á Íslandi hafa menn þó ekki setið auðum höndum þegar kemur að því að reyna að 

fækka sjálfsvígstilraunum og sjálfsvígum. Í október 2017 var hrundið af stað teymi sem 

gerði aðgerðaráætlun um að fækka sjálfsvígum og sjálfsvígstilraunum á Íslandi. Í skýrslu 

frá teyminu eru settar fram tillögur, sem eiga að stuðla að framgangi áætlunarinnar. Undir 

hverri tillögu eru settar fram hugmyndir um aðgerðir í nokkrum skrefum svo og um 

ábyrgðaraðila þeirra. Tillögurnar eru í sex skrefum þó að þær beinist allar að því að bæta 

ástandið. Allar tillögurnar hafa verið settar fram með hliðsjón af gagnreyndum aðferðum 

og eldri vinnu, sem fagstéttir á Íslandi hafa unnið að, ásamt eldri rannsóknum um áhættu 

og verndandi þætti gegn sjálfsvígum (Sigrún Daníelsdóttir o.fl., 2018). 

Tillögurnar snúa að eftirfarandi þáttum: 
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1. Eflingu geðheilsu og seiglu í samfélaginu 

2. Gæðaþjónustu á sviði geðheilbrigðis 

3. Takmörkun á aðgengi að hættulegum efnum, hlutum og aðstæðum 

4. Aðgerðum til að draga úr áhættu meðal sérstakra áhættuhópa 

5. Stuðningi við eftirlifendur 

6. Eflingu þekkingar á sviði sjálfsvíga og sjálfsvígsforvarna 

(Sigrún Daníelsdóttir o.fl., 2018, bls. 4). 

Rannsakandi telur að ef unnið verður í þessum skrefum munu án efa sjást einhverjar 

framfarir og að hægt verði að nýta niðurstöður þessarar rannsóknar enn frekar í tengslum 

við áætlunina.  
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3 Aðferð 

Í þessum kafla verður farið nánar út í rannsóknarferlið sem hófst í ágúst 2018 og lauk í 

nóvember sama ár. Greint verður frá aðferð, framkvæmd rannsóknarinnar, mælitækjum 

og úrvinnslu gagnanna.  

3.1 Gagnasöfnun  

Notað er tilviljunarúrtak í rannsókninni sem Hagdeild Landspítalans tók saman fyrir 

rannsakanda. Úrtakið samanstóð af 300 sjálfsvígstilraunarskráningum eða 258 

einstaklingum þar sem sumir einstaklingar höfðu gert meira en eina sjálfsvígstilraun á 

árunum 2007‒2017. Á tímabilinu sem umræðir voru 1.958 komur 18 ára og eldri á 

bráðamóttöku Landspítala Háskólasjúkrahús með komuástæðuna sjálfsvígstilraun og 

hugsanleg sjálfsvígstilraun samkvæmt NOMESCO skráningu. Sumir einstaklingar áttu fleiri 

en eina komu á tímabilinu, alls voru þetta 1.460 einstaklingar. Öll rannsóknargögn, sem 

fengin voru og unnið úr, voru frá Landspítala-Háskólasjúkrahúsi, annars vegar frá Hagdeild 

Landspítalans og hins vegar í gegnum skráningarkerfi spítalans. Sótt var um leyfi hjá 

framkvæmdarstjóra lækninga til að framkvæma rannsóknina og að því gefnu var sótt um 

rannsóknarleyfi hjá Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala, sjá í viðauka 1 og 

viðauka 2.  

3.2 Rannsóknaraðferð 

Í rannsóknum er venja að nota annaðhvort eigindlegar eða megindlegar 

rannsóknaraðferðir. Það sem skilur þessar aðferðir að er tilgangurinn með rannsókninni. 

Megindlegar rannsóknaraðferðir eru gjarnan notaðar þegar úrtakið eða þýðið er stórt og 

markmið rannsóknarinnar er að leita að áhrifavöldum eða til að svara 

rannsóknarspurningum sem settar eru fram í upphafi eins og í þessari rannsókn. 

Megindleg rannsóknaraðferð var notuð í þessari rannsókn þar sem unnið var með 

fyrirliggjandi tölfræðigögn sem voru mæld og talin. Með megindlegri rannsóknaraðferð 

er notuð afleiðsla til þess að svara rannsóknarspurningu. Rannsókn þessi inniheldur 

tvenns konar gögn úr tilviljunarúrtaki úr þýðinu, gögn sem rannsakandi fékk frá Hagdeild 

Landspítalans og svo í gegnum megindlega gagnagreiningu á sjúkraskrám (Neuman, 

2005). 
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 Til viðbótar við fyrirliggjandi tölfræðigögn var gerð megindleg innihaldsgreining á 

úrtakinu. Megindleg innihaldsgreining er rannsóknaraðferð sem breytir texta í ákveðin 

gildi sem síðan er hægt að nota í tölfræðilegan útreikning eða í annars konar túlkun sem 

nýtist þegar rannsóknarspurningu er svarað. Þegar rannsóknarspurningu er svarað með 

megindlegri innihaldsgreiningu þarf að taka tillit til textagreiningar og draga ályktanir af 

henni til að setja greininguna í samhengi við annað efni rannsóknarinnar. Í megindlegri 

innihaldsgreiningu þarf að fylgja sérhæfðum aðferðum til þess að hægt sé að endurgera 

rannsóknina seinna og til þess að stuðla að áreiðanleika og gildi rannsóknarinnar 

(Krippendorff, 2013). Áður en hafist er handa við innihaldsgreiningu hefur rannsakandi 

þróað skráningarkerfi með ákveðnar breytur í huga sem hann greinir svo hvort séu til 

staðar í gögnunum og breytir þeim þannig í megindleg gögn (Rubin og Babbie, 2004). 

Þegar svona er farið að safnast breyturnar saman í ákveðna flokka og kallast 

nafnkvarðabreytur. „Breyta sem er mæld á nafnkvarða setur einstaklinga í ákveðna 

flokka. Slíkur kvarði felur aðeins í sér upplýsingar um hvaða flokki viðkomandi tilheyrir eða 

að hann hafi eiginleika sem eru eigindlega ólíkir eiginleikum þeirra sem eru í hinum 

flokkunum“ (Amalía Björnsdóttir, 2003, bls. 116).   

3.3 Úrvinnsla gagna 

Eftir að gagnagreiningu var lokið hóf rannsakandi að lesa yfir greiningu og flokkaði þær í 

fyrir fram ákveðnar breytur út frá ICD-10 alþjóðlegu tölfræðiflokkunarkerfi sjúkdóma og 

skyldra heilbrigðisvandamála sem Landspítalinn styðst við. Hér á eftir eru breyturnar og 

þeir þættir sem rannsakandi flokkaði meðal annars í þær.  

• Vandamál tengd sálfélagslegum aðstæðum: Lífskrísa, áföll, lögbrot, fyrrum 

fangelsisvist. 

• Vandamál tengd húsnæði og efnahag: Bið eftir félagslegri íbúð, búseta í 

félagslegri íbúð, heimilisleysi og fjárhagsáhyggjur. 

• Vandamál tengd félagslegu umhverfi: Félagsleg einangrun, afskipti 

barnaverndar, forræðislaust foreldri, einstætt foreldri og óheilbrigt umhverfi. 

• Önnur vandamál tengd frumönnunarhóp að meðtöldum fjölskylduaðstæðum: 

Vandamál með maka svo sem ósætti eða ofbeldi, sambandsslit eða skilnaður. 
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• Vandamál tengd neikvæðum lífsviðburðum í æsku: Vanræksla eða ofbeldi, áföll 

eða hafa verið tekin(n) af heimili og foreldrum.  

Að þessu loknu voru niðurstöðurnar sameinaðar fyrirliggjandi gögnum og allt unnið í 

sameiningu í tölfræðiforritinu SPSS. Gögnin voru öll samræmd í nafnkvarðabreytur svo að 

hægt væri að gera krosstöflur og kí-kvaðrat-próf. Kí-kvaðrat próf segir til um hvort um 

marktæk áhrif milli breyta sé að ræða eða ekki. Í útreikningi með kí-kvaðrat er gert ráð 

fyrir p-gildi sem 0,05 eða lægra og þá öryggismörkum 95%. Ef niðurstöður sýna p-gildi 

sem 0,05 eða lægra er hægt að segja að marktæk áhrif séu á milli breyta. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru kynntar með lýsandi tölfræði og ályktunartölfræði sem unnin var í 

gegnum SPSS. Lýsandi tölfræði getur gefið skýra mynd af því hvað einkennir úrtakið og 

hvað ekki en ályktunartölfræði gefur upplýsingar um hvort hægt sé að yfirfæra 

niðurstöður úrtaks á þýðið (Amalía Björnsdóttir, 2003; Castellan, 2010; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003).  

3.4 Áreiðanleiki og réttmæti  

Í megindlegum rannsóknum skiptir máli hvaða tölfræðiaðferðir notaðar eru og hversu vel 

tekst að framkvæma rannsóknirnar. Þess vegna hefur í fræðunum verið notast við 

hugtökin áreiðanleika og réttmæti í rannsóknum. Áreiðanleiki segir til um stöðugleika 

rannsóknar og að hún hafi verið vel gerð svo að hægt sé að endurtaka hana af nákvæmni. 

Réttmæti er hægt að skipta í innri réttmæti og ytri réttmæti. Innra réttmæti segir til um 

hvort rannsakandi nái að draga fram rétta mynd af viðfangsefninu. Ytra réttmæti segir til 

um hvort hægt sé að alhæfa út frá rannsókninni (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013; 

Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

3.5 Siðferðileg álitamál  

Í þessari rannsókn var unnið með sjúkraskrá og gögn af Landspítalanum og getur því legið 

skekkja í gögnunum þar sem misjafnt er hvernig fólk ritar persónuupplýsingar og hversu 

miklar. Því getur það hafa komið niður á niðurstöðum þar sem mismikið er til af 

upplýsingum um einstaklinga. Auk þess var unnið með tölfræðileg gögn og því gefa 

niðurstöðurnar ekki mikla innsýn í líðan þessara einstaklinga. Aftur á móti er meiri 

möguleiki á að alhæfingargildi sé í niðurstöðunum, alla vega hvað ákveðna þætti varðar. 

Dæmi um siðferðilegt álitamál er það ef  einstaklingar eru ekki látnir vita af greiningu á 
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skrám þeirra. Álitamál eru yfirleitt eitthvað sem er umdeilt út frá siðferðilegu sjónarmiði 

og hægt er að deila um í rannsókninni (Yegidis og Weinbach, 2009). Gildi rannsóknarinnar 

vegur þó þyngra að mati rannsakanda vegna tækifæra til aukinnar þekkingar samanber 

10. gr. laga um gagngrunn á heilbrigðissviði (nr.139/1998). Gögnin voru vel varðveitt og 

ópersónugreinanleg á viðeigandi hátt. Engum persónulegum upplýsingum var varpað 

beint fram heldur voru aðeins ákveðnir þættir taldir upp og þeim breytt í tölfræðigögn. 

Þegar gerð er megindleg innihaldsgreining er mikilvægt að leita að ákveðnu atriði. Það er 

gert til þess að koma í veg fyrir það siðferðilega álitamál að upplýsa sig um hluti sem ekki 

koma rannsókninni við. Til að koma í veg fyrir trúnaðarbrot ritaði rannsakandi undir 

trúnaðarsamning við Landspítalann áður en vinnan hófst. Gögnin, sem rannsakandi fékk 

aðgang að, voru læst með lykilorði sem aðeins sá sem afhenti gögnin, leiðbeinandi og 

rannsakandi sjálfur, höfðu vitneskju um. Um leið og greiningu var lokið eyddi rannsakandi 

auðkenndu gögnum sem hann þurfti ekki lengur á að halda. Rannsóknarefnið, sem tekið 

var fyrir, er afar viðkvæmt og ber að fara með niðurstöður af virðingu og varfærni (Yegidis 

og Weinbach, 2009).   
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4 Niðurstöður  

Hér verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar kynntar bæði með myndum, töflum og í 

texta. Eins og komið hefur fram þá gerði rannsakandi megindlega innihaldsgreiningu á 

sjúkraskrám einstaklinga til þess að leita að ákveðnum upplýsingum. Ekki var í öllum 

tilvikum hægt að finna þessar upplýsingar og því var búið til aukagildi sem hélt utan um 

það óskráða. Það hefur ákveðin áhrif á heildarfjöldann en hafa skal í huga við lestur 

niðurstaðna að töflurnar hér á eftir sýna ekki fjölda sem var óskráður. Til þess að átta sig 

enn frekar á úrtakinu ásamt því að geta séð hvort hægt er að álykta um niðurstöður 

rannsóknarinnar um þýðið voru gerðar krosstöflur og kí-kvaðrat marktektarpróf. 

4.1 Bakgrunnur úrtaksins 

Á mynd 3 kemur fram aldursdreifing úrtaksins. Rannsakandi skipti aldri upp í gildi og hvert 

gildi, nema 65 ára og eldri, fól í sér átta aldursár. Í flokknum 18‒25 ára voru flestar 

sjálfsvígstilraunir gerðar eða 31% af allri heildinni. Sjálfsvígstilraunum fór síðan fækkandi 

með hækkandi aldri nema hjá flokknum 50‒57 ára en  þá virtist sjálfsvígstilraunum fjölga 

aftur en síðan varð töluverð lækkun þar á eftir. Meðalaldur reyndist vera 36,9 ár. 

Mynd 3. Aldursdreifing úrtaksins. 

 

Þegar litið er til kyns í sjálfsvígstilraunum kom í ljós að úrtakið skiptist í 60,7% konur og 

39,3% karla, sjá mynd 4. 
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Mynd 4. Kynjaskipting úrtaksins 

 

Af úrtakinu átti meirihlutinn heima á höfuðborgarsvæðinu eða 84% á móti 16% sem 

búsett voru utan höfuðborgarsvæðisins, sjá mynd 5. 

 

Mynd 5. Búseta úrtaksins. 

 

39%
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Kyn

Karl Kona

84%
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Höfuðborgarsvæðið Landsbyggðin
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Af úrtakinu voru 7,4% með erlent ríkisfang. Ríkisföngin voru frá ýmsum löndum en þau 

sem áttu fleiri en eitt stak í úrtakinu voru með ríkisfang frá Litháen, Póllandi og Léttlandi. 

Þegar skoðað var hvort einstaklingur væri lagður inn á sjúkrahús eftir sjálfsvígstilraun eða 

ekki kom í ljós að í meira en helmingi tilfella var einstaklingur ekki lagður inn á sjúkrahús 

eftir skoðun, sjá mynd 6. 

 

 

Mynd 6.Tíðni innlagna á sjúkrahús eftir sjálfsvígstilraun. 

 

Þegar litið var frekar á innlagnir og stjórnað var fyrir kyni kom í ljós að karlar eru almennt 

frekar lagðir inn en konur. Í 50% tilvika voru karlar lagðir inn en konur aðeins í 41% tilvika. 

Þegar marktæktargildið var kannað reyndust þessar tölur þó ekki vera marktækar en segja 

samt sem áður sína sögu.  

 Hjúskaparstaða úrtaksins var af ýmsum toga en meirihluti úrtaksins var ógiftur eða 

64%, í þann flokk var þó flokkuð sambönd þar sem samvist var ekki hafin, sjá mynd 7. Hjón 

sem eru skráð ekki í samvistum eru hjón sem eru skilin að borði og sæng.  

55%

45%

Var viðkomandi 
lagður inn?

Sendur heim Lagður inn
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Mynd 7. Hjúskaparstaða úrtaksins. 

 

Menntun einstaklinganna kom eins og hjúskaparstaða nokkuð afgerandi út, sjá mynd 8. 

Rannsakandi átti erfiðast með að finna upplýsingar um þetta í úrtakinu en í 69% tilvika 

vantaði skráningu fyrir þennan hluta. Aftur á móti vildi rannsakandi ekki leita of djúpt í 

sjúkraskrá vegna siðferðilega álitamála. Hugsanleg ástæða þess að menntun einstaklinga 

hafi verið óskráð telur rannsakandi hafa verið þá að viðkomandi einstaklingur hafi aðeins 

grunnskólapróf að baki og því hafi skráningaraðilar ekki talið ástæðu til að taka það fram. 

En í þeim tilvikum, þar sem menntun var skráð, voru flestir aðeins með grunnskólapróf 

eða allt að 61,3% af þeim sem voru skráð. 
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Mynd 8. Menntun úrtaks 

 

Í 33% tilvika fann rannsakandi ekki upplýsingar um hvernig fólk framfleytti sér. Af þeim 

sem voru með þennan þátt skráðan voru 32% í starfi. Þar á eftir var algengast að fólk væri 

öryrkjar eða í 25% tilvika af því sem var skráð., sjá mynd 9.  Ákveðið var að gera krosstöflu 

til þess athuga kynjamun varðandi framfærslu. Í ljós kom að almennt voru fleiri karlar 

atvinnulausir heldur en konur. Konur voru hærri í öllum hinum breytunum í framfærslu 

en mesti munurinn var þegar atvinnuleysi var skoðað. Þó reyndist ekki vera marktækur 

munur á milli kynja og framfærsluhátta þeirra samkvæmt kí-kvaðrat prófi. 

 

Mynd 9. Framfærsluhættir úrtaksins.  
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Nú er kynningu bakgrunnsbreyta hjá úrtakinu lokið og komið að því að lýsa félagslegum 

greiningum.  

4.2 ICD 10 félagslegar greiningar  

Eins og fram hefur komið voru svör við þessum breytum fundin með megindlegri 

innihaldsgreiningu þar sem rannsakandi skipti ákveðnum þáttum og flokkaði svo í lokin í 

eftirfarandi félagslegu greiningar samkvæmt ICD 10, sjá má greiningarflokkunina í 

aðferðafræðikaflanum að framan. Ástæðan fyrir þessari flokkun er sú að 

heilbrigðisstarfsfólk skráir ekki mikið af félagslegum greiningum samkvæmd ICD 10. Í töflu 

2 hér á eftir er hægt að sjá greiningarnar og tíðni þeirra í úrtakinu.  

Tafla 2. Tíðni félagslegra greininga. 

Félagslegar greiningar Fjöldi Hlutfall 

Vandamál tengd félagslegu umhverfi 103 34,3% 

Vandamál tengd sálfélagslegum aðstæðum 69 23,0% 

Vandamál tengd húsnæði og efnahag 143 47,7% 

Önnur vandamál tengd frumönnunarhóp eða meðtöldum 
fjölskylduaðstæðum 74 24,7% 

Vandamál tengd neikvæðum lífsviðburðum í æsku 36 12,0% 

 

Í töflu 2 kemur í ljós að vandamál tengd húsnæði og efnahag greinist næstum til helminga 

í úrtakinu og þar á eftir vandamál tengd félagslegu umhverfi einstaklinganna. Krosstöflur 

voru gerðar til að kanna kynjamun á öllum félagslegu greiningunum og kom þá í ljós að 

kyn hefur engin marktæk áhrif á þær greiningar. Konur voru í meirihluta í öllum 

greiningunum nema einni en það var vandamál tengd sál/félagslegum aðstæðum, sjá 

töflu 3. 
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Tafla 3. Kynjahlutfall þeirra sem eru greindir með félagslega greiningu hverja fyrir sig 

                Kyn 

  Karl Kona  

Vandamál tengd félagslegu umhverfi  40 (33,9%) 63 (34,6%) 

Vandamál tengd sálfélagslegum aðstæðum 31 (26,3%) 38 (21,1%) 

Vandamál tengd húsnæði og efnahag 51(43,6%) 92(50,8%) 

Önnur vandamál tengd frumönnunarhóp  

eða meðtöldum fjölskylduaðstæðum 23(19,8%) 51(28%) 

Vandamál tengd neikvæðum lífsviðburðum í æsku 11(9,3%) 25 (13,8%) 

   
Helsti munur kynjanna reyndist vera í greiningunni er varðar önnur vandamál tengd 

frumönnunarhóp eða meðtöldum fjölskylduaðstæðum, munurinn var tæp 9% en reyndist 

þó ekki martækur.  

 Þegar skoðuð voru tengsl framfærslu og félagslegra greininga kom í ljós 

marktækur munur, sjá það sem er stjörnumerkt(*), á milli framfærslu og vandamála sem 

tengdust sálfélagslegum aðstæðum, sjá töflu 4.  

 

Tafla 4. Niðurstöður marktektarprófs á breytunum framfærsla og félagslegar greiningar 

                                              Framfærsla   

  Atvinnulaus Lífeyrisþegi Öryrki 
Í starfi eða        
námi 

Vandamál tengd félagslegu 
umhverfi  18 (43,9%) 6 (28,6%) 23(45,1%) 29 (33,3%) 

Vandamál tengd sálfélagslegum 
aðstæðum* 12 (29,3%) 5 (23,8%) 22(44%) 12 (14%) 
Vandamál tengd húsnæði og 
efnahag 22 (53,7%) 9 (42,9%) 32 (64%) 38 (44,2%) 

Önnur vandamál tengd 
frumönnunarhóp eða meðtöldum 
fjölskylduaðstæðum 11 (26,8%) 4 (19%) 7 (14%) 27 (31%) 

Vandamál tengd neikvæðum 
lífsviðburðum í æsku 8 (19,5%) 5 (23,8%) 8 (15,7%) 7 (8%) 

     
*p<0.05     
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 Hlutfall öryrkja var sérstaklega hátt í þessum flokki, þar á eftir komu atvinnulausir og 

lægst var hlutfallið í flokki þeirra sem voru í starfi eða námi. Hlutfall öryrkja var einnig 

hæst þegar kom að vandamálum tengdum félagslegu umhverfi og vandamáuml tengdum 

húsnæði og efnahag en aftur á móti var hlutfallið langlægst þegar önnur vandamál tengd 

frumönnunarhóp eða meðtöldum fjölskylduaðstæðum voru skoðuð.  

 Tengsl hjúskaparstöðu við félagslegu greininganna voru fundin í gegnum 

krosstöflur og kí-kvaðrat, sjá töflu 5.  

Tafla 5. Niðurstöður marktektarprófs á breytunum hjúskaparstaða og félagslegra greininga. 

 

                                                                            
Hjúskaparstaða   

 

       Ógift Gift/samvist Skilin 
Ekkja/
ekkill 

 

Vandamál tengd félagslegu 
umhverfi  62 (32,8%) 22(40%) 14(32,6%) 1 (33,3%) 

 

Vandamál tengd 
sálfélagslegum aðstæðum 48 (25,5%) 6 (11,1%) 13(30,2%) 1 (33,3%) 

 

Vandamál tengd húsnæði og 
efnahag 90 (48,1%) 24 (43,6%)  24(55,8%) 2 (66,7%) 

 

Önnur vandamál tengd 
frumönnunarhóp eða 
meðtöldum 
fjölskylduaðstæðum* 39 (20,7%) 22 (40%) 12(28,6%) 0 

 

Vandamál tengd neikvæðum 
lífsviðburðum í æsku 26 (13,8%) 6 (11,1%) 4 (9,3%) 0 

 

      

*p<0.05      

 

 Nokkuð kom á óvart að mest var um greiningar á vandamálum tengdu félagslegu 

umhverfi hjá þeim sem voru gift eða í samvistum. Aftur á móti var langminnst um 

vandamál tengd sálfélagslegum aðstæðum hjá þeim flokki. Þegar skoðuð voru vandamál 

tengd húsnæði og efnahag var hlutfallið nokkuð jafnt hjá flokkum varðandi 

hjúskaparstöðu nema hjá ekkja/ekkill en þar greindust 67% þeirra. Marktæk tengsl 

mældust á milli hjúskaparstöðu og annarra vandamála tengd frumönnunarhóp eða 

meðtöldum fjölskylduaðstæðum. Greiningar prósentan þar skiptist mjög ójafnt út frá 

hjúskaparstöðu.  Í greiningunni vandamál tengd neikvæðum lífsviðburðum í æsku kom í 

ljós að hæsta prósentan lá hjá þeim sem voru ógift en engin af ekkjum/ekklum greindist 

þarna.  
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Menntun einstaklinga var einnig skoðuð í tengslum við greind félagsleg vandamál, sjá 

töflu 6. 

Tafla 6. Niðurstöður marktektarprófs á breytunum menntun og félagslegar greiningar.  

                                 Menntun 

  Grunnsk. Framhaldsm./Iðn Háskólapróf 

Vandamál tengd félagslegu umhverfi  16(28,1%) 1(10%) 4(30,8%) 

Vandamál tengd sálfélagslegum 
aðstæðum* 11(19,3%) 1(10%) 3(25%) 

Vandamál tengd húsnæði og efnahag 21(37,5%) 4(40%) 6(46,2%) 

Önnur vandamál tengd frumönnunarhóp 
eða meðtöldum fjölskylduaðstæðum 12(21,1%) 0 5(38,5%) 

Vandamál tengd neikvæðum 
lífsviðburðum í æsku 14(24,6%) 1(10%) 4(30,8%) 

    

*p<0.05    
 

 Þegar litið var á allar greiningarnar var hægt að sjá að þau sem voru menntuð með 

háskólapróf áttu hlutfallslega mest af félagslegum greiningum. Fæstar greiningar voru hjá 

þeim sem voru menntuð með framhaldsskólapróf eða iðnmenntun. Mest afgerandi tölur 

komu fram þegar litið var til annarra vandamála tengd frumönnunarhóp eða meðtöldum 

fjölskylduaðstæðum en þá voru háskólamenntuðð 38,5% á móti 0% hjá þeim sem voru 

með framhaldsskólapróf eða iðnmenntun. Þegar vandamál tengd húsnæði og efnahag 

voru skoðuð kom í ljós að þau sem höfðu háskólapróf greindust þar í 46,2% tilvika á móti 

37% og 40% hjá hinum hópunum. Aftur á móti reyndust engar þessar tenginga marktækar 

samkvæmt kí-kvaðrat prófi.  

 Marktæk tengsl fundust á milli aldurs og vandamála í sambandi við félagslegt 

umhverfi. Rannsakandi þurfti að búa til nýja aldursflokka til að einfalda gögnin fyrir 

krosstöflur. Aldursbilin voru því 18‒33 ára, 34‒49 ára og loks 50 ára og eldri, sjá töflu 7.  
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Tafla 7. Niðurstöður marktektarprófs á breytunum aldur og félagslegar greiningar.  

                                    Aldur   

  18‒33 ára 34‒49 ára 50 ára og eldri  

Vandamál tengd félagslegu umhverfi* 39(25,8%) 35(45,5%) 29(40,3%) 

Vandamál tengd sálfélagslegum 
aðstæðum 35(23,2%) 20(26%) 14(20%) 

Vandamál tengd húsnæði og efnahag 67(44,7%) 44(57,9%) 32(44,4%) 

Önnur vandamál tengd frumönnunarhóp 
eða meðtöldum fjölskylduaðstæðum 33(22%) 25(32,5%) 16(22,5%) 

Vandamál tengd neikvæðum 
lífsviðburðum í æsku 23(15,2%) 10(13%) 3(4,2%) 

    
*p<0.05    

 

Aldurbilið 34‒49 ára greindist marktækt fremur en önnur aldursbil vera með vandamál 

tengd félagslegu umhverfi og því er hægt að gefa sér þær niðurstöður einnig í þýði. Annars 

reyndist tíðnin vera nokkuð jöfn hjá aldursflokkunum og félagslegra greininganna. Þó 

virtist aldursflokkurinn 34‒49 ára skora yfirleitt hæst í greiningunum.  

4.2.1 Tíðni geðgreininga og annarra sjúkdóma 

Við greiningu gagna var einnig skoðað hvort einstaklingar voru skráðir með einhverja 

greiningu samkvæmt ICD 10, bæði af líkamlegum toga og geðrænna.  Rannsakandi ákvað 

að flokka greiningar út frá yfirheiti þeirra til þess að hægt væri að samræma gögnin betur. 

Aðrir sjúkdómar eru ýmiss konar líkamlegir sjúkdómar sem fólk var greint með en 

algengast var að fólk væri með til að mynda sykursýki, lifrarbólgu, hrörnunarsjúkdóma, 

taugasjúkdóma og einhvers konar gigt. Sjá má tíðni annarra sjúkdóma svo og helstu 

geðgreiningar í töflu 8 hér á eftir. 
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Tafla 8. Tíðni geð- og sjúkdómsgreininga 

Geðgreiningar Fjöldi Hlutfall 

Lyndisröskun 186 62,0% 

Kvíðaröskun 112 37,3% 

Persónuleikaröskun 76 25,3% 

Vímuefnaröskun 146 48,7% 

Annar sjúkdómur 90 30,0% 

ADHD 30 10,0% 

Þroskahefting 17 5,7% 

Geðklofi 10 3,3% 

Streitutengdar raskanir 41 13,,7% 

Átröskun 10 3,3% 

 

Í vinnslu gagnanna var merkt við allar greiningar sem viðkomandi hafði. Í flestum tilvikum 

voru einstaklingar með að minnsta kosti tvær greiningar en sumir voru jafnvel með fimm. 

Í úrtakinu voru alls 718 greiningar sem skiptust niður á 300 manna úrtak. Sú röskun, sem 

stóð oftast stök, var vímuefnaröskun.  

 Þegar rannsakandi gerði krosstöflu og kí-kvaðrat til þess að kanna áhrif kyns á 

geðgreiningu og aðra sjúkdóma, sjá töflu 9, kom í ljós að marktæk tengsl kyns fundust í 

þrem tilfellum. Kvenkyn reyndist hafa marktæk áhrif á greiningu lyndisraskana og því 

hægt að gefa sér það að marktækt fleiri konur í þýðinu væru greindar með lyndisröskun 

heldur en karlar. Hvað varðar vímuefnaröskun og geðklofa komu fram marktæk tengsl við 

karlkyn og því hægt að gefa sér það að í þýðinu séu marktækt fleiri karlar greindir með 

vímuefnaröskun og geðklofa heldur en konur.  
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Tafla 9. Niðurstöður marktektarprófs á breytunum kyn og geðgreining eða annar sjúkdómur. 

Kynjahlutfall þeirra sem eru greind með geðröskun og aðra sjúkdóma hvern fyrir sig 

 
                      Kyn 

    
  Karl Kona  

    
Lyndisröskun* 63 (53,4%) 123 (67,6%) 

    
Kvíðaröskun 36 (30,8%) 76 (42%) 

    
Persónuleikaröskun 24 (20,3%) 52 (28,6%) 

    
Vímuefnaröskun* 66 (55,9%) 80 (44%) 

    
Annar sjúkdómur 32 (27,1%) 58 (31,9%) 

    
ADHD 15 (12,8%) 15 (8,3%) 

    
Þroskahefting 5 (4,2%) 12 (6,7%) 

    
Geðklofi* 8 (6,8%) 2 (1,1%) 

    
Streitutengdar raskanir 14 (11,9%) 27 (14,8%) 

    
Átröskun 1 (0,8%) 9 (4,9%) 

    

       
*p<0.05 

      
 

Kannað var hvort marktæk tengsl fyndust á milli vímuefnaröskunar og framfærslu en svo 

reyndist ekki vera. Athyglisvert var þó að sjá að meirihluti atvinnulausra greindist með 

vímuefnaröskun eða í 56,1% tilvika en þar á eftir komu 51% öryrkja en fæst var í flokki 

lífeyrisþega.  
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5 Umræða  

Hér verða niðurstöður rannsóknarinnar settar í samhengi við eldri rannsóknir og 

kenningar sem voru skýrðar hér að framan. Í upphafi voru settar fram 

rannsóknarspurningar sem leitast var svara við en þær voru: 

• Hver hefur verið helsti áhættuhópur sjálfsvígstilrauna á árunum 2007‒2017? 

• Hvað einkennir félagslega stöðu þeirra sem eiga skráða sjálfsvígstilraun á árunum 

2007‒2017 samkvæmt fyrirliggjandi gögnum? 

Rannsakendur þurfa að stíga varlega til jarðar þegar kemur að því að alhæfa. Í dag hafa 

svo margar rannsóknir og mælingar verið gerðar að erfitt er að feta nýjar slóðir. Því er 

mikilvægt að skoða hvað hefur verið rannsakað og hvað hefur verið skrifað áður um efnið.  

5.1 Einkenni úrtaks og félagsleg staða þess 

Hópurinn, sem úrtakið samanstóð af, var að meirihluta einstaklingar á aldrinum 18 til 25 

ára. Tíðasti aldurinn í þeim hóp var 18, 19 og 20 ár en sá aldurshópur átti hvert fyrir sig 16 

sjálfsvígskráningar. Meðal aldur úrtaksins reyndist vera 36.9 ár sem samræmist við 

rannsókn Kristins Arnars Sverrissonar o.fl. (2010). Meðalaldur kvenna var 38 ár og karla 

36 ár, hjá Kristinni o.fl. var meðalaldur kvenna 37 ár og karla 38 ár. Konur voru í meirihluta 

úrtakinu en það samræmist einnig öllum þeim rannsóknum sem stuðst var við í þessari 

ritgerð. Konur áttu 182 skráningar af 300 eða 60,7% sem er í takt við bæði rannsókn Hildar 

G. Ásgeirsdóttur o.fl. (2017) og Kristins Arnars Sverrissonar o.fl. (2010). 

 Þegar litið var til búsetu einstaklinga, sem var skráð út frá póstnúmeri, kom í ljós 

að nær 85% bjuggu á höfuðborgarsvæðinu þegar þeir gerðu sjálfsvígstilraun. Það gerir 

samt sem áður 15% einstaklinga sem bjuggu utan höfuðborgarsvæðisins, aðallega á 

Selfossi og í Keflavík. Aðeins 7,4% úrtaksins höfðu erlent ríkisfang en bæði búseta og 

ríkisfang var ekki skoðað í öðrum rannsóknum sem rannsakandi kynnti sér. Rannsakandi 

átti í raun og veru von á að fleiri í úrtakinu yrðu með erlent ríkisfang þar sem á árunum 

2007‒2017 hefur verið gífurleg fjölgun erlendra ríkisborgara á Íslandi. Árið 2007 voru um 

það bil 18.500 erlendir ríkisborgarar en árið 2017 voru þeir orðnir 30.275 (Hagstofa 

Íslands, e.d). Erlendir ríkisborgarar komu frá hinum ýmsum löndum og hafa þeir ólíkan 
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bakgrunn en talið er að þeir séu yfirleitt að flýja erfiðar aðstæður í heimalandi sínu. 

Samkvæmt Nock o.fl. (2008) ættu því erlendir ríkisborgarar að vera í aukinni hættu þegar 

kemur að sjálfsvígstilraunum.  

 Innlagnartíðni og kynjahlutfall kom rannsakanda nokkuð á óvart þar sem í 

rannsókn Kristins Arnar Sverrissonar (2010) kom fram að aðeins 36% þeirra sem reyndu 

sjálfsvíg hefðu fengið innlögn og þar á meðal voru konur í meirihluta. Í niðurstöðum 

þessarar rannsóknar voru karlar í meirihluta og innlögnum hafði fjölgað um tæp 10%. 

Niðurstöður varðandi hjúskaparstöðu voru í samræmi við aðrar rannsóknir. Einhleypt fólk 

gerði almennt frekar sjálfsvígstilraun. Kristinn Arnar o.fl., (2010), Nock o.fl., (2008), 

Bromet o.fl., (2007) og Moore o.fl., (2014) töldu allir að einhleypt fólk væri frekar í 

sjálfsvígshættu heldur en aðrir. Að vera lítið menntaður reyndist einnig vera áhættuþáttur 

samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar og öðrum rannsóknum sem rannsakandi 

nýtti samhliða sinni. Durkheim og Bronfenbrenner fjölluðu einmitt um mikilvægi 

menntunar bæði fyrir einstaklinginn sjálfan og tengsl hans við samfélagið 

(Bronfenbrenner, 1979; Durkheim 1951/1897). Aðrar rannsóknir, sem telja lítið menntað 

fólk vera í aukinni sjálfsvígshættu, voru til að mynda rannsókn Kristins Arnar Sverrissonar 

o.fl. (2010), Nock’s o.fl. (2008) og Bromet’s o.fl.(2007). 

 Að lokum var varpað fram upplýsingum um framfærsluhætti úrtaksins. Þar vantaði 

mikið upp á skráningu og því erfitt að treysta niðurstöðunum en algengasti 

framfærsluháttur úrtaksins var atvinna, næst algengast var að vera á örorkubótum. Þessar 

niðurstöður voru ekki í samræmi við aðrar rannsóknir sem rannsakandi kynnti sér í ferlinu. 

Í rannsókn Kristins Arnars Sverrissonar o.fl. (2010) kom fram að flestir sem reyndu sjálfsvíg 

væru annaðhvort öryrkjar eða atvinnulausir. Sú spurning vaknar hvort það sé 

tilviljunarvilla í gögnum rannsakanda eða hvort áhættuhópur sjálfsvígstilrauna sé að 

einhverju leyti að breytast. Rannsókn Kristins o.fl. er gerð úr gögnum sem spanna 

tímabilið 2000‒2004 en þessi rannsókn spannar tímabilið 2007‒2017. Því er nægur tími 

þar á milli til að breytingar af einhverju tagi geti orðið.  Þetta er alla vega þáttur sem væri 

áhugavert að skoða betur.  
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5.2 Geðveikindi og aðrir sjúkdómar í samanburði við eldri rannsóknir og 
kenningar 

Nokkuð fljótlega í rannsóknarferlinu rann upp fyrir rannsakanda að sjálfsvígstilraun væri 

nær aldrei gerð nema þegar einstaklingur glímdi við einhvern innri vanda. Áður en 

gagnasöfnun og gagnagreining hófst taldi rannsakandi að gjarnan væri um hvatvísi að 

ræða og ekki væri ástæða til að halda að allir væru veikir á geði. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gáfu þó annað til kynna. Í öllum tilfellum nema einu reyndist 

einstaklingar vera greindur með einhverja geðgreiningu. Samkvæmt Bronfenbrenner er 

því ójafnvægi í vistfræðikerfi þeirra vegna þátta í míkrókerfinu (Bronfenbrenner, 1979). 

Langalgengast var að fólk væri með lyndisröskun eða í 62% tilfella. Reyndust einnig vera 

marktæk áhrif kyns á greiningu lyndisraskana þar sem konur voru í meiri hættu en karlar. 

Í rannsókn Kristins Arnar Sverrissonar o.fl. (2010) var vímuefnaröskun algengasta 

geðgreiningin en hún greindist í 43% tilfella. Þar á eftir kom lyndisröskun/kvíðaröskun í 

23% tilfella. Ljóst er að hér munar miklu bæði í aukningu og algengi greininga. Kristinn 

o.fl. sameina greiningarnar lyndisröskun og kvíðaröskun en samanlagt greinast þær 

aðeins í 23% tilfella samanborið við lyndisröskun sem greinist í 62% tilfella í þessari 

rannsókn og kvíðaröskun í 37% tilfella. Það er því gífurleg aukning í bæði greiningu 

lyndisraskana og kvíðaraskana sem þarf að rannsaka mun betur. Þetta fær rannsakanda 

til að hugsa hvort einstaklingar í samfélaginu verði æ veikari. Skyldi jafnvel vera að aukast 

að fólk sæki sér hjálp eða að læknar greini fólk í meiri mæli en áður? Samfélagið hefur alla 

vega breyst mikið á þessum tíma. Hér hafði efnahagshrun til að mynda alvarlegar 

afleiðingar fyrir fólk og þá sérstaklega þá sem áttu erfitt uppdráttar. Durkheim taldi einnig 

að miklar breytingar í samfélagi myndaði frekari ójöfnuð sem yfirleitt bitnaði á tilteknum 

hópum í samfélaginu sem væru almennt í frekari sjálfsvígshættu en aðrir (Durheim 

1951/1897; Karanikolos, 2013). Aftur á móti bentu niðurstöður rannsóknar Hildar G. 

Ásgeirsdóttur o.fl. árið 2017 til að kreppan hér á landi hefði ekki haft áhrif á tíðni 

sjálfsvígstilrauna. Í rannsókn Hildar og félaga var aftur á móti ekki kannað hvort fólk 

greindist almennt frekar með lyndisröskun. Ef litið er til krepputíma og líkans 

Bronfenbrenners má gera ráð fyrir að á erfiðum tímum komi ávallt eitthvað ójafnvægi í 

kerfi fólks sem hefur þó mismikil áhrif. 

 Vímuefnaröskun greindist hjá úrtakinu í 48,7% tilfella samanborið við 43% hjá 

Kristinni Arnari Sverrissyni o.fl. (2010). Þess ber því að geta að greiningum 
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vímuefnaraskana fer einnig fjölgandi. Í rannsókn Bromet o.fl. (2007) og Haukka o.fl. (2008) 

var fíknivandi, það er vímuefnaröskun, talinn vera áhættuþáttur sjálfsvígstilrauna og 

bentu niðurstöður þeirra til þess.  Aðrir sjúkdómar greindust í færri tilvikum en 

rannsakandi hefði ímyndað sér og gjarnan voru þessi sjúkdómur, sem greindust, aðeins 

afleiðing af vímuefnanotkun eða átröskunum. ADHD var einungis greint í 10% einstaklinga 

sem gefur til kynna að hvatvísi, sem rannsakandi hafði ímyndað sér vera ástæðu 

meirihluta sjálfsvígstilrauna, á ekki við rök að styðjast. Kyn hafði martæk áhrif á greiningu 

geðklofa og því getum við sagt að geðklofi sé sjúkdómur karlmanna en lyndisröskun 

sjúkdómur kvenna. Haukka o.fl. (2008) töldu geðklofa afar hættulegan hvað 

sjálfsvígstilraunir snertir og vildu meina að einstaklingur sem greindur væri samtímis með 

geðklofa og lyndisröskun væri í mikilli sjálfsvígshættu. Streitutengdar raskanir greindust í 

nær 14% í úrtakinu, töldu Kotler o.fl. (2001) og Turecke og Brent (2016) að streita og áföll 

settu einstaklinga í mun meiri sjálfsvígshættu en ella. Það sem kom helst á óvart varðandi 

niðurstöður kynjagreiningar á streitutengdum röskunum var að lítill munur var á milli 

kynja í greiningu. Umræðan í þjóðfélaginu snýst frekar um áföll kvenna heldur en karla og 

átti því rannsakandi von á að konur væru almennt frekar greindar með streitutengda 

röskun. Persónuleikaröskun bar nokkuð oft á góma í eldri rannsóknum og átti því 

rannsakandi von á að hún yrði áberandi í gagnavinnslunni. Svo reyndist vera, hún greindist 

í um það bil 25% tilvika í úrtakinu og virtist gjarnan eiga samleið með vímuefnaröskun. 

Rannsókn Haw‘s o.fl. (2007) og Haukka‘s o.fl. (2008) sýndu fram á tengsl endurtekinna 

sálfsvígstilrauna og persónuleikaraskana og setur það því einstaklinga með 

persónuleikaröskun í aukna hættu á að fremja sjálfsvíg. Kristinn Arnar Sverrisson o.fl. 

(2010) svo og Nock o.fl. (2008) nefndu einnig algengi persónuleikaraskana í sinni 

rannsókn.  

5.3 Félagslegar greiningar í samanburði við eldri rannsóknir og kenningar 

Félagslegu greiningarnar voru viðmiklar í rannsókninni og niðurstöðurnar spegluðu 

nokkuð eldri rannsóknir og kenningar. 

5.3.1 Vandamál tengd húsnæði og efnahag 

Félagslega greiningin, sem greindist oftast í úrtakinu, var vandamál tengd húsnæði og 

efnahag en hlutfall hennar nær nánast til helmings úrtaksins sem er því þriðja algengasta 

greiningin í allri rannsókninni. Til upprifjunar voru þar innifaldir þættir sem saman stóðu 



71 

af að vera á bið eftir félagslegri íbúð, búseta í félagslegri íbúð, heimilisleysi eða 

fjárhagsáhyggjur. Turecke og Brent (2016) töldu fjárhagsvandræði vera áhættuþátt í sinni 

rannsókn sem leiddi til andlegrar vanlíðanar. Einnig má í þessu sambandi horfa til annarra 

þátta er varða orsök fjárhagsvandræða. Til að mynda getur verið um að ræða atvinnuleysi, 

lága menntun og búsetuhátt. Haw o.fl. (2007) töldu að karlar þyrftu frekar að glíma við 

þessa þætti er voru taldir upp að framan. Það er ekki í takt við niðurstöður þessarar 

rannsóknar þar sem konur mældust 6% hærri í þessari greiningu. Durkheim talaði um 

siðrofsvíg þegar einstaklingur byggi ekki við sömu gæði og aðrir sem á vel við hér. 

Grunnþörfinni að eiga mat og skjól er ekki mætt hér sem getur leitt til annarra vandamála 

og jafnvel andstöðu gagnvart kerfunum ef horft er til líkans Bronfenbrenners. Þarna má 

horfa til minnihlutahópa, þeirra sem eru fátækir, öryrkja og annarra sem minna mega sín 

ásamt einstaklingum sem eru fastir í vítahring fíknar. Að vera í andstöðu við alla hina getur 

leitt af sér höfnunartilfinningu og reiði (Bronfenbrenner 1979; Durkheim, 1951). 

5.3.2 Vandamál tengd félagslegu umhverfi  

Næstalgengasta félagslega greiningin var vandamál tengd félagslegu umhverfi. Í þá 

greiningu flokkuðust þættir eins og félagsleg einangrun, afskipti barnaverndar, 

forræðislaust foreldri, einstætt foreldri eða óheilbrigt umhverfi, til dæmis þegar fólk er í 

mikilli neyslu. Reyndust marktæk tengsl á milli aldurs og þessarar greiningar þar sem 

aldurinn 34‒49 ára var í mestri hættu. Rannsókn Þórodds Bjarnasonar o.fl. (2002) og 

rannsókn Ingibjargar Evu Þórisdóttur o.fl. (2018) sýndu að bæði félagsleg einangrun og að 

vera í neyslu vímuefna hefðu forspárgildi fyrir sjálfsvígstilraun.  Stuðningur foreldra og 

jafningja skipti einnig mjög miklu máli fyrir andlega heilsu. Þeir sem njóta ekki stuðnings 

sinna nánustu eða þeir sem hafa engan til að leita til eru því í meiri sjálfsvígshættu en 

aðrir. Haw o.fl. (2007) sýndu einnig fram á að félagsleg einangrun mældist almennt mikil 

hjá fólki í sjálfsvígshættu, einkum hjá konum. Í þessari rannsókn mældist þó lítill munur á 

milli kynja eða aðeins tæpt 1%. Rannsókn Cerel ‘s o.fl. (2016) kom inn á streituna sem 

fylgir því að vera foreldri og upplifa sig vanhæfan. Helstu tilfinningar sem úrtakið átti 

sameiginlegt var upplifunin af að vera ófullnægjandi foreldri. Afskipti barnaverndar og að 

vera forræðislaust foreldri er í takt við þessa upplifun og er einnig áhættuþáttur í exókerfi 

einstaklinga samkvæmt Bronfenbrenner. Telur því rannsakandi ástæðu til að veita þeim 

hópi meiri eftirtekt í samfélaginu. Durkheim taldi að helsta ástæða sjálfsvígs væri þegar 
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einstaklingur nái ekki að tengjast öðrum og nefndi hann það sjálfhverfuvíg. Við slíkar 

aðstæður virðist einstaklingur ekki vera partur af samfélaginu og ef við horfum á þess 

konar aðstæður út frá Bronfenbrenner þá er ekkert jafnvægi í kerfi hans og getur það leitt 

til óreglu og vanlíðanar. Einstaklingur, sem upplifir sig ekki tengdan samfélaginu, hefur að 

öllum líkindum einangrað sig á einhvern hátt og á í litlum sem engum samskiptum við hin 

kerfin, séð út frá Bronfenbrenner. Rannsakandi hélt að þessi félagslega greining myndi 

greinast hjá fleirum í úrtakinu þar sem félagsleg einangrun eða félagslegur vandi greindist 

næst algengust í samantekt rannsakanda gerði sem sjá má í töflu 1. Með hliðsjón af 

marktækum tengslum sem fundust á milli greiningarinnar og aldursbilsins 34‒49 ára er 

hægt að álykta út frá eldri rannsóknum að sá hópur stendur ef til vill frammi fyrir því að 

hafa brennt allar brýr á baki sér vegna veikinda sinna eða að félagslegt umhverfi þeirra er 

farið að hafa áhrif á barnauppeldi þeirra; því standi þau frammi fyrir afskiptum 

barnaverndar eða hafa misst forræði (Bronfenbrenner 1979; Durkheim, 1951).  

5.3.3 Önnur vandamál tengd frumönnunarhóp eða meðtöldum fjölskylduaðstæðum 

Þriðja algengasta félagslega greiningin var önnur vandamál tengd frumönnunarhóp eða 

meðtöldum fjölskylduaðstæðum. Hún greindist í nær 25% tilfella. Marktæk tengsl 

mældust við hjúskaparstöðu þar sem gift fólk eða í samvist var í áhættuhóp. Undir þessa 

greiningu flokkaðist skilnaður, rifrildi, ofbeldi eða ágreiningur í nánustu fjölskyldu. 

Fjölskylduátök geta haft mikil áhrif á einstaklinga og þá sérstaklega ef þeir eru viðkvæmir 

fyrir. 

 Bronfenbrenner var þeirrar skoðunar að fjölskylduvandamál í mesókerfi 

einstaklings mynduðu ójafnvægi í vistfræðilíkaninu og ávallt skuli reyna að leysa þau sem 

fyrst (Bronfenbrenner, 1979). Samantektin í töflu 1 sýnir að einhvers konar tilfinningaleg 

vandamál voru oftast nefnt sem ástæða sjálfsvígstilrauna í eldri rannsóknum. Nock o.fl. 

(2008) töldu að vonleysi, tilfinningadeyfð og ýkt tilfinningaviðbrögð væru stór þáttur í 

ástæðu þess að einstaklingur reyni sjálfsvíg. Við ágreining í fjölskyldu og við skilnað getur 

einstaklingur upplifað miklar tilfinningasveiflur og er því í kjölfarið í aukinni 

sjálfsvígshættu. Turecke og Brent (2016) töldu einnig ýmsar tilfinningar hafa áhrif á 

sjálfsvígshættu, þar á meðal vonleysi, hjálparleysi, að finnast maður vera fastur, streita og 

missir. Samkvæmt Haw o.fl. (2007) er einnig fylgni milli  þess að vera annars vegar þolandi 

og gerandi ofbeldis og hins vegar  sjálfsvígshættu einstaklinga en það er í samræmi við 
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niðurstöður þessarar rannsóknar. Ef horft er til marktektarprófsins, sem kom nokkuð á 

óvart, virðist gift fólk eða fólk í samvistum í aukinni hættu. Hugsanlegar ástæður fyrir því, 

samkvæmt eldri rannsóknum, er að einstaklingarnir eru ekki ánægðir í sínum 

ástarsamböndum. Þeir upplifa þessar fyrrgreindu tilfinningar, t.d. vonleysi eða finnst þeir 

vera fastir í ákveðnum aðstæðum og missa alla trú á betra lífi. Kannski eru þarna einhver 

ofbeldissambönd eða einstaklingur sem á í deilum við aðra fjölskyldumeðlimi vegna utan 

að komandi áhrifa. Durkheim talaði um forlagavíg þegar einstaklingur uppfyllir ekki  kröfur 

samfélagsins á einhvern hátt og upplifði sig fastan í ákveðnum aðstæðum og/eða 

kúgaðan. Bronfenbrenner talaði einnig um samfélagsleg viðmið en þau birtast í 

exókerfinu hjá einstaklingum. Þar geta ríkt ýmiss konar óskrifuð gildi og viðmið sem 

einstaklingar eiga erfitt með að virða að vettugi. Einstaklingur upplifir sig of veikburða til 

að berjast áfram og einfaldlega gefst upp (Bronfenbrenner, 1979;  Durheim, 1951).  

5.3.4 Vandamál tengd sálfélagslegum aðstæðum 

Vandamál tengd sálfélagslegum aðstæðum greindist einnig í þó nokkrum mæli og 

marktæk tengsl fundust á milli þess og framfærslu. Meðal hugtaka, sem flokkuð eru í 

þessa greiningu eru lífskrísa, áföll, lögbrot og fyrrum fangelsisvist. Einhvers konar 

lífsskrísur myndast hjá öllu fólki einhvern tímann, flestir komast yfir þær en aðrir ekki. 

Einstaklingar geta upplifað mikla streitu eftir krísu og jafnvel þróað með sér einhvers 

konar streitutengda röskun. Nock o.fl. (2008) halda því fram að streitumiklir lífsatburðir 

væru áhættuþáttur og nefndi hann þar á meðal ástarsorg, uppeldi barna, fæðingu og 

fleira. Bromet (2017) taldi einnig aukna sjálfsvígshættu eftir áfall eða krísu. Kotler o.fl. 

(2001) og Turecke og Brent (2016) rannsökuðu einnig áhrif áfallastreitu og niðurstöður 

þeirra bentu til að einstaklingar væru í mun meiri sjálfsvígshættu eftir áfall en ella. Ber því 

að skilja þetta svo að ef einstaklingur nær ekki að vinna sig út úr krísu getur það leitt til 

sjálfsvígstilrauna. Haw o.fl. (2007) töldu það auka verulega sjálfsvígshættu þegar 

einstaklingur væri á sakaskrá og rannsókn Chapman o.fl. (2005) sýndi einnig að 

kvenfangar gerðu marktækt fleiri sjálfsvígstilraunir en almenningur yfirleitt. Marktæk 

tengsl fundust á milli framfærsluháttar og Vandamála tengdum sálfélagslegum aðstæðum 

og voru þá öryrkjar í afgerandi hættu. Rannsakandi á erfitt með huga að hugsanlegum 

ástæðum fyrir þessum tengslum nema að krísa, áfall eða lifnaðarhættir einstaklinga geti 

leitt til þess að einstaklingur þrói með sér örorku.  
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5.3.5 Vandamál tengd neikvæðum lífsviðburðum í æsku 

Síðast en ekki síst var tekin til athugunar greiningin vandamál tengd neikvæðum 

lífsviðburðum í æsku og þar undir flokkast til að mynda vanræksla eða ofbeldi í æsku, 

áföll, vera tekin af heimili og foreldrum. Þetta var greiningin sem fékk lægsta hlutfallið en 

var hæst hjá unga fólkinu sem gefur til kynna að því styttra sem liðið er frá viðburði því 

meiri áhrif hefur það. Koplan og Chard (2014) telja að ástæðuna fyrir ótímabæru láti á 

fullorðinsárum megi rekja til neikvæðs lífsviðburðar í æsku. Þeir hafa komist að þeirri 

niðurstöðu að því fleiri og alvarlegri áföll og aðrar áskoranir sem einstaklingur upplifir í 

æsku þeim mun meiri sjálfsvígshættu er hann í sem fullorðinn einstaklingur. Ahmadabad 

o.fl. (2017) töldu einnig að þróun andlegs heilbrigðis hæfist í æsku. Töldu þau einnig að 

félagslega hæfni einstaklinga mætti rekja til uppeldis og þeir sem ættu erfitt með félagsleg 

samskipti væru í meiri sjálfsvígshættu en aðrir. Þetta samræmist því sem Durkheim hélt 

fram í kenningu sinni um sjálfsvíg (Durkheim, 1951). Turecke og Brent (2016) bentu einnig 

á áhrif á taugakerfi barna vegna ofbeldis eða vanrækslu sem gæti leitt af sér viðkvæmni 

fyrir mótlæti á fullorðinsárum. Niðurstöður varðandi þessa félagslegu greiningu með 

hliðsjón af eldri rannsóknum er í takt við Aðgerðaáætlunina um að fækka sjálfsvígum og 

sjálfsvígstilraunum á Íslandi (Sigrún Daníelsdóttir o.fl., 2018). 

5.4 Samantekt 

Helsti áhættuhópur sjálfsvígstilrauna á árunum 2007‒2017 hefur samkvæmt þessari 

rannsókn verið ógiftar konur og konur með litla menntun á aldrinum 18‒25 ára. Konur á 

höfuðborgarsvæðinu virðast almennt vera í frekari hættu en konur á landsbyggðinni 

ásamt því að líklegt er að þær séu með íslenskt ríkisfang. Að öllum líkindum er slík kona 

annað hvort í starfi eða á örorku til að framfleyta sér. Til viðbótar við þennan bakgrunn 

og félagslega stöðu er líklegt að hún eigi við vandamál að stríða tengd húsnæði og efnahag 

eða vandamál tengd félagslegu umhverfi. Af öllum geðgreiningum og öðrum sjúkdómum 

að dæma er líklegast að hún sé með lyndisröskun og/eða vímuefnaröskun.  

 Félagslega staða einstaklinganna virðist hafa ýmis konar áhrif á líf eða lífshætti 

þeirra. Margt bendir til tengsla á milli ákveðinna þátta og hlutfallsprósentur sem fengnar 

voru á rannsóknarbreytunum sýna fram á mikinn mun út frá félagslegri stöðu, kyni og 

aldri. Marktæk tengsl fundust þó á milli annars vegar framfærslu einstaklinga og 

hjúskaparstöðu og hins vegar sálfélagslegra vandamála. Einnig hefur hjúskaparstaða 
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marktæk áhrif á önnur vandamál tengd frumönnunarhóp eða meðtöldum 

fjölskylduaðstæðum. Loks skal þess getið að það að vera á miðjum aldur hefur marktæk 

áhrif á vandamál tengd félagslegu umhverfi. 

5.5 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Í öllum rannsóknum koma fram styrkleikar og veikleikar. Styrkleikar þessarar rannsóknar 

felast í að rannsóknin inniheldur tvenns konar gögn, þ.e. töluleg gögn, sem voru fengin 

frá Hagdeild Landspítala, og megindlega innihaldsgreiningu sem rannsakandi gerði sjálfur 

á sjúkraskrám einstaklinganna. Styrkurinn felst því í dýpt rannsóknarinnar. Þó getur verið 

erfitt að treysta því að samræmi sé í skráningum á milli starfsmanna. Einnig er tímabilið 

sem rannsakandi skoðaði það langt að breyting getur verið á vinnuaðferðum við skráningu 

og finnast þá ef til vill meiri upplýsingar á tilteknu tímabili heldur en á öðru. 
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6 Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar bæta við þekkingu sem var til áður er varðar bakgrunn og 

félagslega stöðu einstaklinga sem eru í sjálfsvígshættu. Rannsakandi skoðaði og flokkaði 

félagslegar greiningar úrtaksins og hefur því bætt við nýrri þekkingu sem hægt er að nota 

í rannsóknum. Að lokinni rannsókn og ritgerðarskrifum liggur ljóst fyrir að bág félagsleg 

staða og félagsleg vandamál einstaklinga eru eitthvað sem samfélagið þarf að bregðast 

við og bæta úr hjá þeim sem ekki geta hjálpað sér sjálfir. Ef sérfræðingar, sem starfa með 

fólki í sjálfsvígshættu, kynna sér þessa rannsókn geta þeir nýtt hana í starfi sínu til 

framfara. Þess vegna getur rannsakandi sagt að markmiðið um að efla þekkingu hafi náðst 

og vonandi fer sjálfsvígstilraunum fækkandi í kjölfarið. 

 Að lokinni rannsókn situr rannsakandi eftir með óteljandi hugmyndir að öðru 

rannsóknarefni. Einna helst má nefna að gera nákvæmari rannsókn á fjölgun geðgreininga 

og breytingum á innlagnatíðni ásamt því að skoða þau marktæku tengsl sem fundust í 

rannsókninni. Rannsakanda fannst afar mikilvægt að vinna rannsóknina vel til þess að 

sýna þeim sem reynt hafa sjálfsvíg virðingu og til þess að geta látið raddir þeirra heyrast.  
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Sigþrúður Birta Jónsdóttir 
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Viðauki 1. Leyfi frá framkvæmdarstjóra lækninga 
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Viðauki 2. Leyfi frá Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala 
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