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-En historia som blir berättad är ett liv som har levts. 
(Citat från Spes, författare/upphovsman okänd) 

 
 

 

 

Stort tack till alla deltagare som bidragit så öppet och generöst med sina 

erfarenheter. Och till ledarna som hjälpt oss att få kontakt med deltagare i Läsa 

för Livet-grupper. Tack till Rolf Holmqvist som har handlett oss genom denna 

process. 
  



   
 

   
 

  



   
 

   
 

 

Sammanfattning 

Denna studie är en beskrivning av biblioterapi med anhöriga som mist någon i 

suicid. Syftet var att förstå mer om biblioterapi och hur människor som mist 

någon i suicid har upplevt att delta i en sådan grupp. Ytterligare ett syfte var att 

förstå hur deltagarna upplevt biblioterapi i relation till annan hjälp samt vilken 

hjälp de kan ha saknat. Vi har gjort personliga intervjuer med sju deltagare som 

gått i biblioterapigrupp anordnad genom projektet Läsa för livet. Resultatet har 

analyserats med tematisk analys. Resultatet var att biblioterapin upplevts som 

verksamt, lindrande och att delandet med andra varit viktigt för sorgearbetet.   

  



   
 

   
 

Abstract 

This study is a description of bibliotherapy with relatives who lost someone in 

suicide. Our purpose has been to understand more about bibliotherapy and how 

people who lost someone in suicide have experienced participating in such a 

group. Another purpose was to understand how the participants experienced 

bibliotherapy in relation to other support and what support they may have lacked. 

We have done personal interviews with seven participants attending a 

bibliotherapy group organized by the project Läsa för livet. The result has been 

analyzed with thematic analysis. The result was that bibliotherapy were 

experienced to be effective, relieving and that sharing with others was important 

for the work of mourning. 
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Biblioterapi med anhöriga som mist någon i suicid 

 

Bakgrund 

När projektledaren för Läsa för livet kontaktade Linköpings universitet med en önskan 

att få detta projekt belyst, blev vi nyfikna. Vi fick veta att Läsa för livet är ett treårigt 

läsfrämjande projekt finansierat av Kulturrådet och med Sensus som projektägare. 

Projektet startade i februari 2017 och kommer att avslutas i samma månad 2019. 

Övergripande har projektet som mål att öka kunskapen, spridningen och utförandet av 

biblioterapi som självläkande metod, men även i syfte att kunna arbeta fram ett 

handledningsmaterial för cirkelledare. Studieförbundet Sensus (https://sensus.se/, 

2018), som är en del av folkbildningen i Sverige, beskriver på sin hemsida biblioterapi 

som en metod för människor att enskilt och/eller i grupp använda sig av läsning och 

litteratur i terapeutiskt syfte. Biblioterapi har genom detta projekt i samarbete med Spes 

erbjudits till människor som mist en nära anhörig i suicid. Hittills har fyra grupper 

startat på olika platser i Sverige, runt 60 individer har deltagit i dessa grupper. Trettio 

ledare har utbildats och under hösten 2018 kommer ytterligare tre grupper startas i nya 

städer. 

Spes, riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandestöd (http://spes.se/, 2018) 

är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och 

som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom 

suicid. Genom telefonjourer, kontaktpersoner och olika former av träffar stöttar de 

efterlevande till personer som begått suicid. Alla medlemmar i Spes har egen erfarenhet 

av att ha mist en närstående. 

Utifrån denna information fick vi fria händer att undersöka och skriva om det som 

föreföll intressant för oss. Vi fastnade för kombinationen av läsande och gruppsamtal, 

men även för målgruppen som detta specifika projekt riktade sig till, människor som 

mist någon i suicid. Då suicid och suicidprevention är aktuellt på samhällsagendan 

såväl som i vår yrkesmässiga utövning, blev vi nyfikna på hur det är för människor 

som mist någon i suicid och vad behöver en i en sådan situation. Att kombinera läsande 

och gruppsamtal i det som kallas biblioterapi i syfte att bearbeta sorgen intresserade 

oss. Biblioterapi som metod var okänt för oss. Vi önskade titta på detta, i Sverige, 

relativt nya sätt att arbeta men under resans gång blev det tydligt för oss att biblioterapi 

är långt ifrån en ny metod, eller ett nytt sätt att tänka vad det gäller människors läkande 

och utveckling. Vi har en önskan om att detta uppsatsarbete kan ge en fördjupad 

kunskap om vad som är betydelsefullt i möten med anhöriga som mist någon i suicid.  

Vår egen förförståelse av suicid, läsande och gruppsamtal skilde sig givetvis åt mellan 

oss i vissa delar. Vad det gällde läsande så kunde vi dock konstatera en samstämmighet 

https://sensus.se/
http://spes.se/
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i upplevelsen av att vissa böcker har etsats sig fast i våra minnen som betydelsefulla. 

Att inlevelsen i en roman och inlevelsen med karaktärerna vid vissa tidpunkter i livet 

har bidragit till en känsla av lättnad, mindre ensamhet och som en hjälp att hitta 

lösningar på sådant som varit svårt. Eller att läsande tjänat som en verklighetsflykt 

under tunga perioder i livet. En av oss hade en erfarenhet av att arbeta som gruppledare 

i terapeutiska grupper och hade en hög tilltro till det som brukar benämnas som 

gruppens läkande kraft, men hade även erfarenheter av negativa och destruktiva 

grupprocesser. Vad det gäller suicid så hade ingen av oss en personlig erfarenhet av att 

ha mist en nära anhörig i suicid. Däremot hade vi båda erfarenhet av att möta människor 

med suicidala tankar och att ha patienter som mist någon anhörig i suicid. Sättet vi fann 

för att hantera vår förförståelse vad det gällde grupprocesser och människor som på 

olika sätt berörts av suicid, var en ambition att hålla samtalet oss emellan och med vår 

handledare öppet då vi hade en medvetenhet om att denna förförståelse kan påverka 

hur vi möter, hanterar och tolkar såväl människor vi möter under denna process som 

resultatet det så småningom leder till. 

 

Introduktion 

Biblioterapi  

Intresset för biblioterapi har vuxit de senaste åren i Sverige, medan det i andra länder 

har använts under längre tid. Historiskt var den första att använda termen 

“bibliotherapy” den amerikanske författaren Samuel Crothers. År 1916 använde han 

termen i en tidningsartikel där han berättade om hur han rekommenderade böcker till 

människor, relaterade till deras problem och hur han såg detta som läkande (Heath, 

Sheen, Leavy, Young & Money, 2005).  

Idag beskrivs biblioterapi som ett sätt att hjälpa individer och/eller grupper till insikt 

om problem, definiera dem och erbjuda möjligheter till känslomässigt läkande och 

växande. Att läsa eller lyssna till berättelser som relaterar till de egna problemen och 

dela upplevelsen av detta med andra anses erbjuda en säker känslomässig distans till 

egna reaktioner och bearbetning av problem (Heat et al., 2005). I uppslagsverket 

Nationalencyklopedin (2018) beskrivs biblioterapi som ”samlingsnamn för insatser 

som genom läsning syftar till att bota eller lindra psykisk ohälsa, höja livskvalitén eller 

bidra till en personlig mognadsutveckling”. Biblioterapi anses fungera i tre steg vilka 

är identifikation, katharsis och problemlösning. Identifikation innebär att läsaren kan 

identifiera sig med karaktärerna i det lästa. Om karaktären lyckas lösa ett problem eller 

ta sig igenom svårigheter så kan detta förmedla hopp till läsaren om att själv kunna 

hitta lösningar på svårigheter i sitt eget liv. Katharsis i den biblioterapeutiska processen 

innebär att läsaren lever sig in i karaktärens upplevelser men också har möjlighet att 

tala med någon om det. Att genom samtal med utgångspunkt från det lästa exempelvis 

kunna hitta alternativa lösningar och att relatera till sig själv och den egna inre världen 
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för att på så sätt finna sina egna strategier till problemlösning. Denna process kan även 

bidra till att öka mentaliseringsförmågan hos individen (Allen et al., 2012).  

Då det finns olika sätt att använda texter eller litteratur så är begreppet biblioterapi ett 

samlingsnamn för olika sätt att använda texter i olika människoutvecklande eller 

läkande områden. Papunen (2004) beskriver att biblioterapi delas in i två delar, 

läsbiblioterapi och interaktiv biblioterapi. Läsbiblioterapi, som sker individuellt, 

innebär att det är själva läsningen som anses vara läkande och handledarens uppgift är 

endast att föreslå litteratur som anses lämplig för ändamålet. Den första 

doktorsavhandlingen inom ämnet skrevs av Caroline Shrodes år 1949 och byggde på 

detta synsätt. Läsbiblioterapi innebär alltså att någon (läkare, psykolog, bibliotekarie, 

lärare) skriver ut böcker till en person i terapeutiskt syfte, som om det vore medicin. 

Dessa biblioterapeutiska förskrivningar eller scheman (Books on Prescriptions) har 

under senare år blivit allt mer populära och används i exempelvis England, Wales och 

Skottland då detta sätt ses som ett sätt att gynna regeringens målsättning om att öka 

befolkningens välbefinnande och öka kunskapen om, samt att motverka psykisk 

ohälsa. Sättet ses som ett kostnadseffektivt icke-medikaliserat sätt för att förbättra 

folkhälsan. Intervjuer med personer som blivit ordinerade böcker för att förbättra sitt 

mående vid exempelvis depression har visat att eskapistisk litteratur har varit att 

föredra framför olika typer av självhjälpsböcker som har upplevts för svåra att 

koncentrera sig på. Det framkom också att dessa förskrivningar av lässcheman behöver 

stärkas upp med tillgång till exempelvis grupper eller ledare som finns med under 

läsprocessen för att kunna guida läsaren i processen (Guha & Seale, 2015). 

Denna guidning finns i den interaktiva biblioterapin som istället använder litteraturen 

som ett medel eller redskap för att skapa en terapeutisk interaktion och samtal mellan 

läsaren och handledaren. Samtalen är centrala och de ska vara strukturerade där 

handledaren styr. Handledaren har här en viktig och avgörande roll för att biblioterapin 

ska ge bra resultat för deltagaren. Interaktiv biblioterapi kan i sig delas upp i två 

grupper. Den ena är klinisk biblioterapi som används i behandlingsprogram för 

människor med emotionella eller beteenderelaterande problem som exempelvis 

psykisk ohälsa av olika slag och missbruk. Klinisk biblioterapi kräver en handledare 

med kunskap om psykoterapi. Den andra kallas utvecklingsbiblioterapi och riktar sig 

till människor med mindre, odiagnostiserade problem i syfte att främja psykisk mognad 

och utveckling. Att möta och lära känna sina känslor, och att öka sin självkännedom 

och sitt självförtroende är målet för utvecklingsbiblioterapi. Denna sista form av 

biblioterapi är en växande form som inte kräver lika mycket specialkompetens av 

handledaren och som används i olika sammanhang. Det framhålls som viktigt att 

biblioterapi inte utvecklas till att bli detsamma som psykoterapi (Papunen, 2004).  

När vi har talat med ledare och ansvariga för de biblioterapigrupper vars deltagare vi 

intervjuat så har de varit noga med att framhålla att detta inte handlar om terapi, men 

att deltagande kan ha terapeutiska effekter. De menar att begreppet biblioterapi kan 

skapa förvirring och indikera att gruppen skulle ledas av någon med en formell 
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terapeutisk utbildning, vilket alltså inte är fallet. Dessa Läsa för Livet-grupper passar 

således bäst in i det som Papunen (2004) kallar utvecklingsbiblioterapi.  

I Sverige används i dagsläget olika former av biblioterapi eller läsecirklar som syftar 

till att hjälpa människor till läkande och utveckling inom exempelvis stadsbibliotek, 

sjukhusbibliotek och studieförbund. Det används även i behandlingssammanhang, 

exempelvis i grupper inom missbruksvård och/eller psykisk ohälsa inom kommunal 

socialtjänst och psykiatrisk verksamhet inom landsting (Molin, 2015; Glane 2014; 

Lindman & Åkerman, 2014). Biblioterapi som metod börjar också sprida sig och 

uppmärksammas alltmer på olika håll och under hösten 2017 startades den första 

kursen i biblioterapi vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola.  

Bergstedt (2017) påvisar att den litteratur som funnits mest verksam och hjälpsam är 

skönlitteratur eller poesi. Självhjälpslitteratur har i vissa studier funnits vara direkt 

skadlig då den anses som för krävande, att det blir ytterligare sten på bördan hos 

individer som redan upplever sig belastade. Abdullah (2005) beskriver vad valet av 

litteratur ska syfta till. Den ska ge information, bidra till insikt, stimulera diskussioner 

om problem, kommunicera nya värderingar/perspektiv och attityder och skapa 

medvetenhet om att andra människor har liknande problem samt bidra med realistiska 

lösningar på problem. Litteraturen som används måste matcha gruppen eller 

personerna som ska använda den och ska erbjuda korrekt information. Deltagarna bör 

kunna identifiera sig med karaktärerna och litteraturen bör inte bidra till falska 

förhoppningar. 

Vad det gäller studier, forskning och utvärdering av olika biblioterapeutiska 

interventioner så har de flesta sin utgångspunkt i behandling av barn och ungdomar 

(Guha & Seale, 2015). Vid sökning på ordet “bibliotherapy” i artikelsök på LIU´s 

biblioteksdatabas har de flesta resultaten sitt ursprung i pedagogik, litteratur och från 

biblioteksvärlden. Från det psykoterapeutiska fältet finns också en del artiklar, 

exempelvis jämförelsestudier mellan KBT-behandling och biblioterapi.  

Suicid 

I Sverige har Folkhälsomyndigheten (2018) sedan 2015 fått i uppdrag av regeringen 

att samordna arbetet med suicidprevention på nationell nivå. Regeringens mål är att 

ingen människa ska hamna i en sådan utsatt situation att självmord ses som den enda 

utvägen. Folkhälsomyndighetens arbete grundar sig på ett nationellt handlingsprogram 

som riksdagen antog 2008 och som består av nio åtgärdsområden från ett 

befolkningsperspektiv och ett individperspektiv. Dessa områden är insatser som 

främjar goda livschanser för mindre gynnade grupper, insatser som minskar 

alkoholkonsumtionen i befolkningen och i högriskgrupper för suicid, minskad 

tillgänglighet till medel och metoder för suicid, att se suicid som psykologiska misstag, 

förbättring av medicinska, psykologiska samt psykosociala insatser, spridning av 

kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid, kompetenshöjning hos 

personal och andra nyckelpersoner i vård och omhändertagande av personer med 
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självmordsproblematik, händelseanalyser av lex Maria-anmälningar samt stöd till 

frivilligorganisationer.  

Under år 2017 dog 1189 personer av suicid i Sverige. Registreringen baseras på 

dödsorsaksintyg från läkare och dessa klassificeras som säkra eller osäkra suicid. 

Denna siffra (1189 personer) är så kallad säkra suicid och de osäkra är ej medräknade. 

Av dessa var 841 män och 348 var kvinnor. De osäkra suiciden beräknas vara cirka 

400 per år där suicid kan misstänkas men inte fastställas. Sedan mitten av 1980-talet 

har en minskning skett i alla åldersgrupper utom i åldersgruppen 15–24 år där varken 

en minskning eller ökning kan observeras (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

Världshälsoorganisationen (WHO) uppger att i världen avlider cirka 800 000 personer 

per år av suicid (2018). 

 

Suicidtankar och suicidförsök förekommer också och beräkningar visar att cirka 13 

procent av befolkningen någon gång allvarligt övervägt att ta sitt liv, detta baserat på 

självrapporterade uppgifter i folkhälsoenkät som skickats ut slumpmässigt till 20 000 

personer med en svarsfrekvens på cirka 50 procent (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

Risken för ett nytt försök hos exempelvis en ung person som gjort ett suicidförsök är 

15–30 procent, och risken för fullbordat suicid inom ett år efter försöket är 0,5–1 

procent. Om suicidförsöket skett med en våldsam metod ökar risken med 30–60 gånger 

(Santesson, Andersson & Jarbin, 2017). De viktigaste riskfaktorerna för att begå suicid 

är psykisk sjukdom och tidigare suicidförsök. För efterlevande finns en ökad risk för 

framtida suicid, särskilt hos barn och unga, och efterlevande bör därför erbjudas stöd 

och samtal (Beskow, 2000).  De flesta som tänker på suicid vill egentligen leva och 

behöver hitta strategier som fungerar under de svåra perioderna (Gagnér, Jenneteg, Tell 

& Beskow, 2018). Gagner et al. (2018) beskriver det som att viljan att leva är beständig 

men viljan att dö är periodisk. De delar även in suicidtankar i tillfälliga, långsiktiga och 

plötsliga självmordstankar och att dessa behöver hanteras på olika sätt utifrån 

individen. En person tar inte livet av sig för att han/hon exempelvis har en psykisk 

störning utan för att personen inte står ut med störningen, situationen och 

konsekvenserna (Beskow, Palm Beskow & Ehnvall, 2013). När det gäller 

behandlingsinsatser betonar de vikten av att personer med exempelvis depression eller 

ångest lär sig hantera sin sjukdom och att det tidigare varit för stort avstånd mellan 

exempelvis läkare och patient för att kunna fånga in det snabbt svängande förloppet 

med ofta subtila symtom som ofta återfinns hos många suicidala personer/patienter. 

Detta är på väg att förändras till en mer jämlik konsultations- eller samarbetsmodell i 

vården och där exempelvis personal med psykoterapeutisk utbildning gör goda insatser 

enligt Beskow et al. (2013). De beskriver vidare att en öppen jämställd kontakt mellan 

terapeut och patient banar väg för en djupare förståelse för det inre suicidala språket. 

Författarna betonar att den suicidala personens omedelbara behov är att inkluderas i 

social gemenskap.  

Då det kan vara något som påverkar framtida statistik och dokumentation rörande 

suicid ser vi det relevant att benämna en relativt ny lagändring. Fram till september 

2017 var det obligatoriskt för vårdgivare att anmäla till Inspektionen för vård och 
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omsorg (IVO) om någon patient begått suicid inom fyra veckor efter senaste 

vårdkontakten. I fortsättningen är det tänkt att sjukvården ska fortsätta att utreda och 

anmäla suicid eller försök till suicid när de hade kunnat undvikas oavsett när det 

inträffat men då enligt patientsäkerhetslagen och inte den tidigare specificerade 

anmälningsskyldigheten som har upphört. Detta då Socialstyrelsen bedömde att 

bestämmelsen saknade lagstöd. IVO har efter att detta införts fått en betydande 

minskning av anmälningar av vårdskador som rör suicid och planerar nu inför 

nationella tillsynsinsatser för 2019, och två av de prioriterade riskområdena rör psykisk 

ohälsa. Det ena är Barn och unga med psykisk ohälsa och som riskerar bristande 

samordning och osammanhängande vårdkedja. Det andra är Samsjukliga patienter som 

riskerar att drabbas av bristande tillgång till vård och omsorg, där fokus ligger på 

patienter med psykisk sjukdom (IVO, 2018). Dessa grupper kan vara grupper som löper 

risk för att begå suicid och är därmed viktiga att prioritera.  

När det gäller suicidbegreppet så förespråkar Beskow et al. (2013) att begreppet bör 

differentieras framöver genom att exempelvis suicid inför en snart förestående död 

samt suicid av politiska skäl avskiljs från suicidbegreppet. De skriver även att det är 

viktigt att se icke suicidal självdestruktivitet som ett specifikt problemområde och inte 

att det ingår i suicidbegreppet. 

Anhöriga som mist någon i suicid beskriver en särskild, traumatisk sorg. Förlusten av 

en nära anhörig i suicid är bland det mest plågsamma som en människa kan uppleva 

och det påverkar individen under en lång tid. Följden kan bli känslor av skuld, skam, 

besvikelse och ibland även egna suicidtankar (Allgulander, 2014). Ju närmare man stått 

den avlidna desto större blir chocken, förtvivlan och sorgen (Dyregrov, Plyhn & 

Dieserud, 2012). Många upplever att det är svårt att få förståelse från omgivningen, att 

omgivningen önskar att skynda på sorgeprocessen (Lindqvist, Johansson & Karlsson, 

2008). En del efterlevande kan även känna en lättnad parallellt med sorgen om 

exempelvis den avlidna led av en allvarlig psykisk sjukdom under lång tid eller om den 

avlidna hade svårt att få tillvaron att fungera eller om det varit mycket konflikter mellan 

den avlidna och de anhöriga (Dyregrov et al., 2012). De flesta efterlevande söker svar 

på frågor om varför den avlidna tog sitt liv och det finns ofta många och komplexa 

orsaker till suicid. Dyregrov et al. (2012) betonar att det brukar finnas mycket att 

bearbeta för efterlevande och behov att hitta sätt att hantera den nya situationen. Ett 

sätt att försöka få stöd och förståelse för det som hänt är att söka sig till en stödgrupp.  

Att delta i grupp 

Lindqvist et al. (2008) menar att deltagande i en stödgrupp kan ha en betydande 

terapeutisk effekt. Önskan att möta människor med liknande erfarenheter är många 

gånger det som motiverar människor att söka sig till en grupp. Svenska Föreningen för 

Gruppsykoterapi och Grupputveckling, SFGG (2018) beskriver på sin hemsida det som 

de kallar gruppsykoterapins unika behandlingspotential. Att behandlingspotentialen 

består av interaktionen och kommunikationen mellan gruppdeltagarna. Att i mötet med 
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andra med likartade livshistorier, få berätta och dela sina erfarenheter, tankar och 

känslor, få bli speglad och aktivt spegla andra ökar förmågan att förstå och hantera sig 

själv och andra och den egna självkänslan kan utvecklas. Gruppbehandling beskrivs 

som både läkande och lärande då anknytningsbeteenden aktiveras i gruppen, alltså våra 

typiska mönster att relatera. Dessa kan utforskas, bearbetas och läras om och vi kan få 

tillgång till och förstå våra djupaste känslor, impulser och önskningar. I och utanför 

gruppen kan vi pröva nya sätt att relatera, leva våra liv och träna sociala relationer. 

Genom gruppens olika faser och de teman som uppstår i gruppen, utvecklas det 

interpersonella lärandet. Till skillnad mot i individualterapi finns möjligheten att pröva 

nya förhållningssätt till sig själv och omvärlden redan i gruppen (SFGG, 

http://www.gruppterapi.org/vad-ar-gruppsykoterapi/, 2018). 

Dyregrov, Dyregrov och Johnsen (2013) presenterar i sin artikel data från ett 

forskningsprojekt i Norge, “Grief support groups in Norway”, genomfört under åren 

2009–2011. Artikeln presenterar deltagarnas upplevelse av nöjdhet med grupp och 

ledare, och hur/om gruppdeltagandet har givit effekt eller bidragit i deras sorgeprocess. 

Grupperna som studerades bestod av människor som erfarit förluster av någon nära på 

olika sätt, inte bara genom suicid, alltså heterogena grupper. 

Deltagarna beskrev vikten av att möta andra och få bekräftat att en är normal, att få 

sina känslomässiga upplevelser bekräftade och validerade, att rektionerna är normala 

utifrån en ”onormal” situation. Det var högt värderat att få dela tankar och känslor i 

gruppen då många upplevde att detta utrymme inte fanns eller kändes möjligt i andra 

sammanhang med exempelvis familj och vänner. Deltagarna beskrev att det fanns en 

stor förståelse och empati i gruppen som gjorde det möjligt att vara känslomässigt 

öppen utan att ta hänsyn till andras reaktioner, som att ex. skrämmas, göra bort sig, bli 

avfärdad etc. Upplevelsen av ett ömsesidigt givande och tagande i ett icke-

förpliktigande men respektfullt sammanhang uppskattades av deltagarna. Att få berätta 

sin historia eller kommentera någon annans bidrog till en känsla av lättnad (Dyregrov 

et al., 2013).  

Det förekom också ett uppskattat utbyte av tips och information som kunde handla om 

olika områden i livet men relaterade till den nuvarande situationen. Tipsen handlade 

om allt från förslag på bra böcker och poesi till hur en ska hantera sin arbetsplats eller 

prata med mindre barn om det som har hänt. Centralt och positivt för de flesta deltagare 

var att se att andra med liknande erfarenheter överlever och även klarar att leva, att 

känna hopp om det fortsatta livet. Deltagare i öppna grupper rapporterade denna 

upplevelse av hopp i större utsträckning än de som deltagit i slutna grupper där alla 

börjar och slutar samtidigt (Dyregrov et al., 2013). 

Ett exempel på läkande och lärande som kan ske i grupp är att vissa deltagare i 

sorgegrupp upplevde att de efter en tid i sin sorgeprocess och i gruppen ville ge tillbaka 

genom att hjälpa andra i gruppen på ett mer uttalat och medvetet sätt (Dyregrov et al., 

2013).  

http://www.gruppterapi.org/vad-ar-gruppsykoterapi/


   
 

8 
 

Dyregrov et al. (2013) gjorde dock även några negativa fynd utifrån deltagarnas 

upplevelse av att delta i sorgegrupp. Dessa handlade om att gruppen inte uppfyllde 

behov eller förväntningar. Deltagare som rapporterade en brist på att uppleva sig 

hjälpta i gruppen var också de som uppvisade flest symtom på en traumatisk förlust 

som i vissa fall orsakat PTSD. Dessa deltagare beskrev att de inte själva visste vad de 

behövde i sin sorg, och blivit hänvisade till gruppen utan att någon hade screenat eller 

gjort en bedömning av personens tillstånd. Vissa deltagare beskrev en ökad personlig 

stress utifrån att ta del av andras berättelser. Samtidigt konstaterar författarna att detta 

är ett mynt med två sidor, att lyssnandet till andra av många upplevs som hjälpsamt, 

medan andra upplever det som svårt och något som ökar den egna stressen. Flera 

deltagare refererade till öppna grupper som negativt då processen avstannar då det 

kommer nya deltagare. En del upplevde sig bli alltför exponerade och öppna inför 

andras upplevelser och att detta tenderade att adderas på deras egen erfarenhet och 

några beskrev symtom på re-traumatisering. Trots detta så valde många att vara kvar i 

de öppna grupperna med vetskap om att de var viktiga för de nya som drabbats.  Vissa 

som deltagit i heterogena sorgegrupper, upplevde att det kunde uppstå en ”tävlan” om 

vilken förlust som var värst, några hade upplevt sin egen sorg devalverad utifrån detta 

(Dyregrov et al., 2013).  

Förutom ovanstående risk med exempelvis re-traumatisering och att det finns risk för 

att personens egen läkningsprocess påverkas av belastningen av att lyssna på andras 

historier så kan deltagande i sorgegrupper innebära att samvaron med andra 

efterlevande blir så omfattande att man drar sig undan från andra sammanhang och 

nätverk och även skapar en identitet baserad på att vara efterlevande och det kan skapa 

ett ”vi och dem” gentemot omvärlden (Dyregrov et al., 2012).  

Sandahl et al. (2014) menar att gruppens grundstruktur/sammansättning skapar i 

gynnsamma fall stabilitet och förutsägbarhet, och att detta är förutsättningen för en 

positiv grupprocess där ett interpersonellt utbyte kan komma till stånd. Grupprocessen 

skapas av deltagarna, och kan ses som en möjlighet att återuppleva tidigare relationer 

och erfarenheter som då kan medvetandegöras och bearbetas. De framhåller vikten av 

hur ledaren eller terapeuten hanterar sammansättningen och strukturen och säger att 

om en inte har tänkt igenom gruppens struktur, kan den i värsta fall bidra till 

misstroende och kaos. 

Utifrån sorgegrupperna framkom kritik kring bristande ledarskap som handlade om 

ledare som uppfattades ha alltför mycket obearbetad sorg själva och ledare med 

bristande kunskaper och kännedom om grupprocesser. Detta upplevdes som stressande 

och otillfredsställande för vissa deltagare. Framför allt reagerade deltagarna på ledare 

med egna obearbetade sorgeprocesser som upplevdes bli för dominerande i gruppen. 

Några berättade om bristande kunskaper i att leda grupper och ta hand om processen 

som lett till att deltagare antingen fått eller tagit på sig ledarrollen. Deltagare beskrev 

att dessa erfarenheter av att bristande ledarskap i vissa fall har lett till avhopp. Flera 

deltagare uttryckte reflektionen att den egenupplevda sorgen inte kan vara den enda, 

eller viktigaste egenskapen för att få leda en sorgegrupp (Dyregrov et al., 2013). 
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Andra sätt att bearbeta vad som hänt kan vara att samtala med anhöriga eller med någon 

professionell kontakt (Dyregrov et al., 2012). Speciellt viktigt med en professionell 

kontakt betonar Dyregrov et al. (2012) att det är om man som efterlevande hamnat i en 

ond cirkel där man ältar samma sak om och om igen, men de betonar även vikten av 

att vara lyhörd för just vad den specifika människan behöver. Öppenhet om orsaken till 

dödsfallet samt om sitt eget mående beskriver de också som viktigt eftersom det då blir 

möjligt att sätta ord på vad som hänt och att dela och få stöd av anhöriga och nätverk. 

Att sorg ser olika ut och att sorgen hos familjemedlemmar kan vara i otakt försvårar 

ibland möjligheten att stötta inom paret eller inom familjen men kan också vara en 

styrka då personer mår bra och dåligt vid olika tillfällen. En kombination av 

professionellt stöd och stöd från anhöriga och från gelikar i exempelvis sorgegrupp kan 

vara hjälpsamt då de fyller olika hjälpbehov (Dyregrov et al., 2012). Gränsen mellan 

sorg och depression kan beskrivas som flytande och för en professionell kontakt kan 

det vara ovärderligt med anhörigas perspektiv för att förstå måendet och graden av 

förändring vid suicidriskbedömningar och planering av vård (Nyberg, 2018). Nyberg 

(2018) betonar också att närstående/anhöriga bör erbjudas stödinsatser efter suicid samt 

att de som är skuldtyngda bör få hjälp att förstå och bearbeta sina skuldkänslor. 

Anhöriga bör få information om hur en sorgereaktion kan te sig och att det även är 

gynnsamt för återhämtningen att kunna växla mellan sorg och glädje under 

sorgearbetet och att det inte innebär att en sörjer mindre.  

Syfte 

Syftet med studien var att förstå mer om biblioterapi och hur människor som mist 

någon i suicid har upplevt att delta i en sådan grupp. 

Ytterligare ett syfte var att förstå hur deltagarna upplevt biblioterapi i relation till annan 

hjälp samt vilken hjälp som en anhörig till en person som begått suicid kan tänkas 

behöva.  

Metod 

Deltagare  

Våra informanter var deltagare i biblioterapigrupper utifrån projektet Läsa för livet. 

Dessa grupper vände sig till medlemmar i Spes som mist en nära person i suicid. 

Informanterna hade alla mist någon familjemedlem i suicid. Det fanns de som mist 

barn, förälder eller syskon.  

Sex av våra informanter har varit kvinnor och endast en man. En svaghet i vår studie 

kan vara att vi inte känner till om detta är ett representativt urval eller inte eftersom vi 

inte efterfrågat statistik över könsfördelning i de befintliga grupperna. Majoriteten av 

deltagarna har varit i ålder mellan 50-70 år och de flesta har mist ett barn. Någon har 

varit yngre och mist en förälder och någon har mist ett syskon. Alla deltagarna har varit 

svenskspråkiga. 
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I vårt arbete hade vi som målsättning att försöka få geografisk spridning genom att 

intervjua deltagare i olika städer. Vi har intervjuat deltagare från tre av fyra orter. Det 

visade sig dock inte möjligt att få deltagare från alla orter utifrån att vi från en stad inte 

fick något svar som kunde generera några intervjuer. Detta kan vara en svaghet för 

studien då fem av våra informanter tillhörde samma grupp, vilket kan minska 

möjligheten till att belysa likheter och skillnader i deltagarnas upplevelse utifrån vilken 

grupp de har deltagit i.  

Intervju  

Vi har valt kvalitativ forskningsmetod baserad på personliga intervjuer. Att välja 

kvalitativ metod framför kvantitativ var ett tidigt val på grund av vårt ämnesval. 

Informanterna fick via brev (bilaga 1) veta vårt syfte och frågeställningar och 

intervjutillfället formade vi som ett samtal med öppna frågor och med detta brev som 

grund.  

Vi ville undersöka deltagarnas upplevelser och få en ökad kunskap och förståelse om 

deras upplevelse av att delta i biblioterapi-grupper. För att uppnå denna förståelse och 

för att få ett fylligt material så är kvalitativ frågeställning och metod att föredra 

(Langemar, 2013). Dock använde vi oss av vissa kvantitativa beskrivningar i 

resultatdelen genom att använda ord som “de flesta” och “några”. Detta då vi bedömde 

det som viktigt att påvisa att det fanns variationer bland våra informanter. Ordvalen 

“några” och “de flesta” kan framstå som ospecifika, vilket är ett medvetet val utifrån 

att antalet informanter är få. Det blir ett sätt att inte peka ut någon då vi såg en risk med 

att vara för specifika, att det skulle kunna riskera att röja någons identitet. Vi har valt 

att använda både suicid och självmord i vår text, men framförallt begreppet suicid. 

Att göra kvalitativa intervjuer med personer med direkt koppling till ämnet är både 

fördel och nackdel för reliabiliteten i vår studie (Bryman, 2016). En fördel är att 

intervjupersonerna har mycket erfarenhet av ämnet som vi vill undersöka och en 

nackdel är att fokus på var och ens personliga historia kan bidra till att man som 

forskare riskerar att missa objektiva fakta och helhet (Bryman, 2016). I våra intervjuer 

kom deltagarnas egna berättelser i stort fokus och det har varit till hjälp för oss att vi 

har varit två som medverkat vid intervjutillfällena. På så vis har vi kunnat hjälpa 

varandra att bibehålla objektiviteten. Deltagarnas erfarenheter intresserade oss också 

ur ett lärperspektiv om vad anhöriga till personer som begått suicid uttrycker behov av. 

En styrka för studien har varit att deltagarna varit öppna, nyanserade och aktivt 

deltagande vid intervjutillfällena. 

Hög validitet när det gäller kvalitativ intervju är att intervjuarna är medvetna om 

förhållningssättet vid intervjutillfället och att det öppna sättet ska främja att få fram så 

innehållsrikt och meningsfullt material som möjligt (Langemar, 2013). Vi upplever att 

våra intervjuer skett i öppen och positiv anda och varit mycket innehållsrika och 



   
 

11 
 

lärorika. Vi har strävat efter att vara lyhörda och flexibla. Dock har vi stundom behövt 

styra tillbaka till vårt syfte när vi kommit alltför långtifrån det.  

Tematisk analys 

Metoden vi använt oss av är tematisk analys (Bryman, 2016; Langemar, 2013). Detta 

då tematisk analys är en metod som har många användningsområden och innebär enkelt 

beskrivet att man arbetar med att identifiera och analysera olika teman i det material 

man samlat in. Man kan söka mönster i människors erfarenheter och upplevelser men 

också i människors sätt att kommunicera kring sina erfarenheter (Lundh & Nilsson 

2018). Bryman (2016) beskriver att tematisk analys kan vara deduktiv (teoristyrd), det 

vill säga att teman bestämts i förväg innan intervjumaterialet analyserats, alltså grundar 

sig på befintliga teorier och forskningsresultat eller så kan den vara induktiv. Den 

induktiva analysen handlar om att identifiera teman vilka baseras på vad som 

framkommer i datamaterialet; teman identifieras under analysens gång (2016).  Med 

en induktiv eller datadriven utgångspunkt är de teman man får fram alltså kopplade till 

datamaterialet, och bygger inte på teman som tidigare forskning på området kan ha 

identifierat (Braun & Clarke, 2006). Det induktiva ger en bredd och rikare beskrivning 

av hela materialet medan den deduktiva metoden ger en begränsad men detaljerad 

analys av delar i materialet. Det vanligaste är att man letar efter mönster och teman på 

gruppnivå och använder sig av individer i en grupp med liknande erfarenheter. En 

induktiv ansats har här valts, teman och analys är således tydligt kopplade till 

datamaterialet och våra teman har utarbetats utifrån det insamlade materialet. Induktiva 

och deduktiva förhållningssätt är möjliga att kombinera men vår ambition var att 

framför allt använda oss av induktiv analys. Dock kan vår förförståelse ha påverkat oss 

på ett omedvetet sätt utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper om suicid, 

grupprocesser och läsande vilket i sig kan påverka ansatsen i tematiseringen.  

Tillvägagångssätt 

Projektledaren för Läsa för livet kontaktade Linköpings universitet då det fanns 

önskemål om att få projektet belyst. Önskemålet om att få just detta projekt belyst 

bidrog till att begränsa vårt urval av personer att kunna intervjua, vår målsättning var 

att intervjua mellan 5 och 8 personer som deltagit i någon av Läsa för Livet-grupperna. 

Via projektledaren för Läsa för livet fick vi information om pågående grupper och 

kontaktuppgifter till ledarna. Vi skickade mejl till ledarna för Läsa för Livet-grupperna 

där vi presenterade oss som studenter på psykoterapeutprogrammet och beskrev vad vi 

önskade skriva om och att vi önskade deras hjälp. Vi bifogade ett följebrev i mejlet för 

dem att vidarebefordra till gruppdeltagarna (bilaga 1). Vid denna tidpunkt fanns Läsa 

för livet-grupper i fyra större städer i Sverige. Alla nio ledare fick mejl/brev.  

Detta första utskick gav ett svar och en intervju kunde genomföras. Efter att 

projektledaren skickat ut en påminnelse till ledarna med uppmaning om svar kunde 
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ytterligare en intervju genomföras. Efter en tid skickade vi ut ännu en påminnelse till 

ledarna och vi kontaktade även en gruppledare personligen då denne tidigare erbjudit 

sig att kunna påminna de deltagare som denne hade kontakt med. Denna hjälp gav oss 

svar från fyra deltagare som vi intervjuade. 

Med förhoppning om att kunna göra ytterligare några intervjuer och gärna från olika 

grupper över landet så skickade vi ännu några påminnelser och fick då möjlighet att 

genomföra ytterligare en intervju.  

Det kan vara till vår nackdel att vi har få intervjupersoner i vår studie, men vi är ändå 

i vårt övre spann, då vi intervjuat sju personer och vår ursprungliga tanke var att 

intervjua mellan 5 och 8 deltagare. Utifrån våra frågeställningar så framkom inte heller 

några nya perspektiv/teman under de sista intervjuerna vilket gjorde att vi upplevde att 

undersökningen nått sin mättnadspunkt. 

Insamlingsmetod  

Vi har genomfört intervjuer med deltagarna individuellt. Vår tanke med att intervjua 

deltagarna individuellt och inte i grupp har varit med en förhoppning om att kunna få 

en mer nyanserad och omfattande bild av deltagarnas upplevelse av biblioterapi. 

Intervjuerna har spelats in på ljudfil och transkriberats. En intervju sammanfattade vi 

efteråt på grund av tekniskt fel på ljudfil. 

Vi har varit angelägna om att intervjuerna har kunnat göras i trygga, lugna och tysta 

miljöer och flertalet intervjuer har skett i lokaler som tillhört Spes. En av intervjuerna 

har gjorts i en deltagares hemmiljö och en intervju har gjorts i en lokal tillhörande 

Sensus. Vi har valt att utföra intervjuerna tillsammans för att båda skulle få lika mycket 

förståelse kring deltagarnas upplevelser och för att hjälpas åt att bibehålla 

objektiviteten i möjligaste mån. Då det är ett smärtsamt ämne som väcker känslor att 

tala om så har valet att intervjua tillsammans varit till hjälp också för att hålla den röda 

tråden vid intervjutillfällena. Intervjun som gjordes i en deltagares hemmiljö utfördes 

dock av en av oss på grund av praktiska omständigheter.  

Vi har innan intervjun påbörjats försäkrat oss om att deltagaren har förstått vilka vi är 

och syftet med intervjun. Vi har förklarat att intervjun gärna får ta formen av ett samtal 

eller mer öppet berättande om sin upplevelse och att vår tanke är att det tar 45 till 60 

minuter. Deltagarna har haft möjlighet att avbryta eller ta paus om de så önskat. Vi har 

även informerat deltagarna om att ljudfilerna kommer att raderas efter att vi slutfört 

arbetet. 

Bearbetning och analys av data  

Efter att intervjuer genomförts och transkriberats har vi var för sig läst igenom alla 

intervjuer, markerat och kommenterat med ord i marginalen. Orden baserades på det 

var och en av oss såg som viktigt eller väckte associationer och/eller var samstämmigt 

och återkommande i de olika intervjuerna. En del ord var således våra egna, andra togs 
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direkt från någon informants utsaga. Vi diskuterade sedan tillsammans för att 

undersöka vår samstämmighet utifrån det som var och en av oss uppfattat som 

framträdande i intervjuerna. Fyra områden/teman utkristalliserades och efter det har vi 

genomläst intervjuerna igen flera gånger för att hitta underteman till dessa områden. 

För att finna relevanta citat har flera genomläsningar av intervjuerna gjorts. Dessa citat 

syftar till att illustrera och belysa våra teman och redovisas under avsnittet resultat. 

Resultaten av vår analys har diskuterats med utgångspunkt från de teman vi funnit och 

utifrån vårt syfte att förstå mer om effekterna av deltagande i biblioterapigrupp. 

Resultatet baseras på vår urvalsgrupp, att ha mist någon nära i suicid, så resultatet och 

diskussionen innehåller även det specifika med detta och vilken annan hjälp som 

erbjudits eller önskats.  

Etiska överväganden 

Vi har följt vetenskapsrådets etiska regler och någon särskild etikprövning har vi i 

samråd med handledare och examinator bedömt som icke nödvändig. Detta då denna 

uppsats inte görs på patienter i sjukvården utan genomförts som ett studentarbete vid 

Linköpings universitet. Deltagarna har avidentifierats och deras utsagor har hanterats 

anonymt. Deltagarna har varit vuxna personer och deltagit genom informerat 

samtycke. Deltagarna har även erbjudits möjlighet att ta del av uppsatsen genom att 

den förmedlas till Spes. 

 

Resultat  

Utifrån genomläsning och analys av intervjuerna utkristalliserades fyra områden. 

Dessa var 1) deltagande i grupp, 2) biblioterapi, 3) särskild sorg och 4) upplevelse av 

annat stöd och annat som varit verksamt. Vart och ett av dessa områden eller teman har 

genererat underteman som vi ser som centrala för huvudtemat.  

Den biblioterapi vi studerat bedrivs i grupp. Vi valde att särskilja deltagande i grupp 

från biblioterapi då vissa upplevelser och effekter kan fås i grupper oavsett om gruppen 

använder sig av litteratur eller inte, det vill säga det som kan relateras till 

gruppverksamhet oavsett sammanhang. Detta val gav oss möjlighet att försöka finna 

det specifika i biblioterapi, på vilket sätt deltagarna refererar till läsandet och 

litteraturen.  

I resultatet benämner vi informanterna som deltagare, framför allt för att deltagare i 

våra öron låter mindre klinisk men även för att det syftar såväl på deltagare i 

biblioterapigrupp som på deltagare i vår uppsats. Vi har i texten valt att använda oss av 

könsneutrala pronomen, det vill säga hen och en istället för han, hon och man. Då vi 

har få deltagare och flera av dem deltar i samma grupp så har vi valt att inte ange vem 

som är upphovsman till de citat vi använt oss av. Vi gjorde bedömningen att 
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skyddandet av deltagarnas identitet stod över det formella handhavandet av att ange 

referens till citaten. Var och en av våra deltagare finns dock representerade i resultatet 

med flera citat från respektive intervju. 

 

Deltagande i grupp  

Trygghet 

Deltagarna har beskrivit erfarenheten av att delta i grupp i övervägande positiva 

ordalag. Samstämmigt för dem är upplevelsen av att ha en trygg plats att gå till, där en 

får tala öppet om sin förlust och känslor och erfarenheter kopplade till denna.  

“Tacksam att det finns ett sammanhang där det går att uttrycka sig och där det finns en trygghet.” 

Tryggheten i gruppen framhölls som central i upplevelsen av att bli hjälpt. Att gruppen 

bestod av samma deltagare, vilket ger en förutsägbarhet då en vet vem en möter, att 

gruppen var regelbundet återkommande och att tillfällena hade en given ram och följde 

en särskild struktur som ledarna ansvarade för bidrog till trygghet. I gruppen fanns 

också en överenskommelse om en slags tystnadsplikt; det är ok att prata om sin egen 

upplevelse av gruppdeltagande men inte att tala om andra deltagare eller deras 

erfarenheter. Tryggheten i sig sågs som en förutsättning att kunna prata, lyssna och 

uppleva på ett sätt som tycks, för flera deltagare, ha bidragit till en ny erfarenhet. 

Gruppen i sig beskrevs som en fristad för deltagarna, där de kunde koppla av och tala 

om sina anhöriga de mist utan att någon tystar dem, inte förstår eller tycker att nu är 

det dags att gå vidare. Efterhand som deltagarna lärde känna varandra i det trygga 

sammanhang som gruppen utgjorde så beskrev de hur samtalen blev djupare 

“Man kunde tränga djupare in i sin smärta på ett sätt som inte var lika jobbigt eftersom vi lärt känna 

varandra.” 

“Ju mer vi lärde känna varandra, ju mer kände vi ju också att man vågade öppna sig.”  

Identifiering 

Det fanns en samstämmighet i deltagarnas beskrivningar av sitt gruppdeltagande vad 

det gäller tryggheten som också relaterade till den gemensamma utgångspunkten. De 

beskrev behovet av att kunna känna igen och bli igenkänd utifrån sina erfarenheter, att 

kunna identifiera sig i andras berättelser och vice versa. Denna identifiering utgjorde 

en avgörande del för den trygghet som upplevdes i gruppen.  

“Alla delar samma smärta.” 

“Att få den där fullständiga igenkännelsen, att veta att det är en annan människa som känner precis 

likadant och har det så jobbigt som jag har det för man önskar ju aldrig någon annan olycka. Och då, 

just när man kände, Oh shit! Det här är verkligen lika jobbigt för henne!”  

“Allihopa är efterlevande.” 
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Perspektiv 

Den delade erfarenheten av att ha mist en närstående i suicid utgjorde i detta 

sammanhang grunden för gruppens sammansättning. Inom gruppen fanns givetvis 

variationer utifrån vem en mist och hur lång tid som gått sedan förlusten samt sättet det 

skett på. Trots olikheter så beskrev deltagarna att de kunde identifiera sig med övriga 

gruppdeltagare. Det är även rimligt att anta att vem en är som individ påverkar hur en 

agerar, interagerar och finner sin roll i gruppen. Deltagare uttryckte att dessa 

variationer var positiva och bidrog till nya perspektiv på den egna upplevelsen.  

“Ger perspektiv att träffa andra som klarat av”  

“För just att jag kunde få ännu mer distans till det som hänt mig, och jag kunde se på det på ett annat 

sätt och komma vidare enklare.” 

Några deltagare beskrev att det ingav hopp att möta andra som hade sin förlust på 

längre avstånd, att det gav ett hopp om att det var möjligt att leva vidare trots förlusten. 

De flesta deltagare använde ordet relatera när de skulle beskriva sin upplevelse av att 

delta i grupp. Att de genom att höra andras berättelser kunde relatera till sig själva och 

sina egna erfarenheter utifrån nya perspektiv. Detta tydliggjorde såväl likheter som 

olikheter mellan gruppdeltagarna, vilket upplevdes som hjälpsamt i den egna 

processen, att få en slags mätning på var en själv befinner sig i relation till andra och 

sig själv. 

“Nånting att jämföra med.” 

”Men det här sättet att jobba på, det passar mig i alla fall, det här med att man läser ett stycke och 

diskuterar runt det, och hur olika man ändå kan uppfatta det”   

Hopp 

Flera beskrev att delandet i gruppen varit helande, och att det gett perspektiv att höra 

andras berättelser. De flesta berättade att gruppdeltagandet har givit hopp, att möta 

andra som har en liknande erfarenhet men som har kommit längre i sin process 

och/eller har längre tid sedan sin förlust har för de flesta bidragit till ett ökat hopp om 

att livet går att fortsätta leva. 

“Att se att sorgen aldrig går över men det blir lättare. Att det går att leva och att man verkligen får det 

här hoppet tillbaka.” 

För de deltagare som hade längre tid sedan sin förlust och som kanske hade bearbetat 

densamma lite mer, uttrycktes hopp på ett annat sätt. Dels handlade det om att dela sina 

erfarenheter med andra för att ge dessa andra hopp och dels tycks processen att 

upprätthålla det egna hoppet fortgå. Att ge till andra utifrån sina erfarenheter ger också 

en bild av var jag befinner mig med mig själv. 

“Jag tänker att om man kan dela en sån händelse med andra, så har man kommit en bit på väg, 

faktiskt.” 
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Ramar och struktur 

Från så gott som alla deltagare fick vi kommentarer om att det var så värdefullt att bli 

lyssnad på, och att lyssna på andra, att det upplevdes finnas tid till detta i gruppen. 

Detta säger något om gruppens struktur och klimat, att detta varit präglat av respekt 

samt att ledarna har varit noga med att förmedla gruppens struktur och förhållningssätt. 

Då alla ledare har erfarenhet av egen förlust så har flera av de ledare vi mött sagt sig 

vara lika mycket deltagare som ledare. Trots detta så tror vi att det har betydelse för 

hur gruppen formas att det finns någon eller några som tar ansvar för att tiden hålls, att 

det finns fika, att ordningen och rutinerna under gruppsittningen följs. Deltagarna 

beskrev att varje grupptillfälle inleds med att var och en tänder ett ljus för den de mist. 

Ljuset brinner under hela grupptillfället och släcks när gruppen avslutas. Flera 

deltagare berättade att det var tryggt att det fanns två ledare, på så sätt fanns möjlighet 

att en av ledarna kunde finnas till hands om någon av deltagarna upplevde att det blev 

för känslomässigt jobbigt och kanske behövde gå ut. 

“Och allt praktiskt runt omkring, som fika. Det är jätteviktigt!” 

Relaterat till gruppens ramar, struktur och ledarskap så har de flesta deltagare lyft fram 

vilka möjligheter dessa ramar har givit. Upplevelsen av att det funnits tid och en respekt 

i gruppen har framhållits som viktig. 

“Jo, en sak som är jättebra, som inte är så vanligt i samhället idag, det är det här att man är väldigt 

bra på att lyssna på varann.” 

Att få möjlighet att få sina känslor och tankar bekräftade och igenkända från andra som 

delar erfarenheten av att ha mist någon nära i suicid upplevdes ibland vara 

överväldigande på ett positivt sätt; 

“kärleken i den där gruppen är ju helt enorm, man kan ju verkligen berätta vad som helst utan att bli 

värderad, vilket har varit, ja det är ju helt otroligt att det finns en sån plats faktiskt”. 

Nya erfarenheter 

Alla deltagare har gett uttryck för att de har upplevt gruppens klimat som 

prestationslöst, att ingen har varit tvungen att exempelvis prata, utan det har varit okej 

att bara sitta med. Att delta i gruppen utifrån en gemensam erfarenhet framhölls av de 

flesta deltagare ha bidragit till nya erfarenheter för deltagarna som individer. Någon 

benämnde att gruppdeltagandet, att få bli bekräftad, att bli speglad och själv spegla 

andra har lett till en ökad självförståelse. Andra erfarenheter beskrevs på ett mer 

konkret och praktiskt sätt utifrån att det i gruppen har funnits utrymme för tips och 

erfarenheter om hur att hantera sina känslor i vardagen. Flera av deltagarna beskrev 

hur de hittat sätt, exempelvis motion av olika slag, för att klara av att hantera sina dagar. 

Dessa sätt kan de själva ha fått tips om i gruppen eller föreslagit andra att prova. 

“Dela erfarenheter och lära av varann.” 
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När vi har frågat om negativa erfarenheter eller upplevelser vad det gäller 

gruppdeltagandet så har dessa varit få. Några deltagare har svarat mer hypotetiskt på 

denna fråga genom att kunna tänka sig att negativt kan vara gruppstorlek, alltför stora 

olikheter i tid som gått från suicid och att det kan finnas risk för dåliga processer i 

grupper. Någon talade om att det kan bildas sub-grupper i gruppen och någon svarade 

diplomatiskt att “gruppen är som den är, det beror på vilka som går där”. Några 

deltagare tog upp svårigheten att kunna relatera till de andra i gruppen. Denna svårighet 

handlade oftast om att en hade olika relation till den en mist vilket i sin tur kan tänkas 

påverka möjligheten till förståelse och identifikation. Några deltagare berättade att det 

ibland kunde upplevas som alltför tungt att lyssna på andras berättelser, att en kunde 

känna sig översköljd av elände. Någon beskrev dock hur hen lyckades se dessa tunga 

berättelser som en fördel i den egna sorgen. 

“Att få höra att någon har det värre. Det är en enorm lättnad att veta, jag har det inte sådär illa.” 

Det kan vara värt att nämna att under våra intervjuer har det vid ett antal tillfällen 

uppstått missförstånd när vi använt ordet “grupp”. Detta då vissa deltagare då svarat 

utifrån deltagandet i de öppna grupper som Spes erbjuder. När vi tydliggjort och förstått 

detta syftningsfel så har samtliga deltagare gett en bild av skillnaderna mellan 

deltagandet i öppen grupp och i Läsa för livet-grupp. Skillnaderna som beskrivits 

handlar om att det i Läsa för livet funnits en förutsägbarhet utifrån vilka som deltar, 

ramar och vad som förväntas ske under grupptillfället. De öppna grupperna har 

beskrivits som mer oförutsägbara då en inte vet vilka som kommer eller vilka 

berättelser en kommer att få höra. I vissa utsagor från deltagarna så har vi även 

uppfattat att det saknas en tydlig gräns på när den öppna gruppen slutar, vilket av några 

deltagare har upplevts som svårt att förhålla sig till. 

“Skillnad med läsa för livet gruppen är struktur och att man vet vilka som kommer. Tryggare, 

stabilare. Man får prata längre.” 

 

Biblioterapi 

Gemensam utgångspunkt 

Det har visat sig att olika grupper har valt att använda litteraturen på olika sätt. I någon 

grupp användes endast en bok under hela terminen. Denna delades då upp utifrån 

kapitel eller stycken till de olika grupptillfällena. Denna uppdelning gav teman till 

grupptillfällena. Andra grupper har använt olika böcker under terminen. Dessa böcker 

har varit biografier som har skildrat förluster av olika anhöriga samt böcker av mer 

faktamässig karaktär. Trots dessa olikheter grupperna emellan så fick vi en hel del 

samstämmiga svar vad det gällde hur deltagarna uppfattat detta sätt att arbeta, det vill 

säga att ha en gemensam utgångspunkt från en text. Denna gemensamma utgångspunkt 

blev i sig en delad upplevelse. 
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“Det är aldrig svårt att börja prata om något, för det första har man läst en del i boken, och alla har 

läst samma, och sen leder det till massa andra saker” 

En annan deltagare sa någonting liknande; 

“Det kändes så bra att ha nånting att utgå ifrån varje gång som vi träffades.” 

Dessa två citat exemplifierar att många av deltagarna beskrev att läsandet av samma 

text inför grupptillfällena bidrog till en gemensam utgångspunkt till samtalet och att 

detta upplevdes som positivt. De beskrev vidare att det lästa för dem som individer i 

olika grad gav en ökad kunskap, nya perspektiv på det egna och att de kunde identifiera 

sig i vissa texter men i andra inte. Just att ha en gemensam utgångspunkt i samtalen 

framstod som viktigt och att denna utgångspunkt i samtalet utvecklades till en process. 

Det lästa upplevdes göra det lättare att börja prata och sen komma in på sina egna 

berättelser eller diskutera olikheter om hur man tolkat texterna. Deltagarnas upplevelse 

var att de började öppna sig på ett annat sätt och att detta ledde till ett djup i samtalen. 

“Alla får olika input och likaså det att man övergår många gånger till det man själv råkat ut för.” 

Olika effekter av det lästa 

De som har deltagit i grupper där flera böcker har använts har i intervjuerna relaterat 

till detta. Dessa deltagare beskrev att faktaböckerna om suicid inte berört på samma 

sätt som de biografiska berättelserna, faktaböckerna gav inte heller lika känslomässigt 

laddade diskussioner i gruppen.  

“Mer givande att få en bok som är upplevd, det går djupare på något sätt, men sen är det bra med 

faktaböcker också.” 

Den grupp som hade haft samma bok men arbetat utifrån teman som boken givit kunde 

ju av förklarliga skäl inte jämföra om olika typer av litteratur ger olika effekt, såväl på 

den som läser som på de samtal som följer med det lästa som utgångspunkt. De 

berättade dock om värdet med den gemensamma utgångspunkten och att det lästa gav 

kunskaper och skapade intressanta och givande samtal. 

“Får både det författaren skrivit om vad han tycker och känner och sen höra de andra om samma.” 

“Valet av bok gjorde att jag fick lite insyn i hur min son som jag har kvar kan känna.” 

“Jag fick en annan distans till det vi pratade om för att, det är ju i grund och botten boken. Men jag 

berättar ju mina egna upplevelser.” 

De deltagare som haft en varierad litteraturlista beskrev det som viktigt och värdefullt 

att gruppdeltagandet inte upplevdes som kravfyllt eller prestationsinriktat, en valde 

själv om eller hur mycket en läste. Detta då viss litteratur som relaterade starkt till den 

egna upplevelsen kunde vara svår att förmå sig att läsa. En deltagare berättade om sin 

upplevelse; 
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“Men det var väl lite så, men jag hann med men sen när xx-boken kom då kom prestationsångesten, 

att jag faktiskt inte kunde läsa mer. Jag tror jag läste ett kapitel eller nåt sånt, sen sen… Det gick inte! 

Jag kunde inte ens ta i boken. Den låg där i bokhyllan bara. Jag kräktes nästan av att tänka på att jag 

skulle läsa den”. 

Ovan stående citat ger även en bild av hur det som läses kan beröra läsaren. Flera 

beskrev liknande upplevelser. Några nämnde att läsandet kunde skapa oro för andra 

nära anhöriga, att beskrivningar av andra personer än den en själv mist väckte rädsla 

för exempelvis ytterligare suicid inom samma familj. Trots detta upplevde deltagare i 

gruppen med varierande litteratur att det var bra med varierande litteratur för då kunde 

flera känna igen sig utifrån respektive förlust, och att alla läste samma bok under 

samma tidsperiod. 

Bearbetande process 

Samtliga deltagare upplevde att det lästa väckte tankar och känslor hos dem som ledde 

till ett reflekterande. Samstämmigt var också att sättet att använda det lästa som 

utgångspunkt i samtalen upplevdes som bearbetande av det som deltagarna varit med 

om.  

“Det är ganska svårt att komma ihåg detaljer, vad man känt, men genom läsa för livet och litteraturen 

så upplever jag att det blir som ett verktyg att kunna komma tillbaka och minnas hur det var, och 

också få perspektiv för i litteraturen är det ju någon annans berättelse” 

“Så att det jag kände redan från början var att det blir en enorm känslomässig koppling till boken. Att 

just vem det är som är förlorad!?” 

Någon deltagare beskrev att läsningen hade hjälpt hen att hitta ord för det hen varit 

med om och upplevde känslomässigt. Denna deltagare beskrev att litteraturen givit hen 

ord som hen saknat i sin egen berättelse, att det givit nya insikter som genererat orden. 

En annan deltagare beskrev att hen upplevde att när hen började i biblioterapigruppen 

så började också någon form av behandling. Flera deltagare beskrev att sättet att 

använda läsningen bidrog till struktur och ramar, att detta sätt bidrog till trygghet och 

förutsägbarhet. 

“Det är det som är så himla bra för att man får ju ett stycke liksom hela tiden som vi ska jobba med.” 

Samtliga deltagare beskrev hur det de läste ledde till ett ökat reflekterande kring den 

egna upplevelsen, hur de i olika grad kunde identifiera sig med personerna de läste om 

och se likheter och skillnader utifrån sig själva. En deltagare beskrev vad hen såg som 

värdefullt i den process som följde efter att deltagarna diskuterade den gemensamma 

utgångspunkten, det de alla hade läst och tänkt kring. 

 

“Det är först när du är i dialog med någon som det händer nånting och det är ju då det blir en 

medmänsklig gärning…och dela erfarenheter och lära av varann…i det så tänker jag att det är bra 
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med texten, för då kan du lyssna och sen…För att det väcker ju nånting i en själv och du reflekterar 

liksom.”  

 

Särskild sorg     

Traumatisk erfarenhet 

I våra intervjuer återkom deltagarna till att det är något särskilt med att vara anhörig 

till en person som begått suicid jämfört mot om en anhörig avlidit av annan anledning. 

Någon beskrev det som “för det här är så annorlunda, det här, det går liksom inte att 

förstå” och att det varit oerhört viktigt att hitta andra som haft liknande erfarenhet. 

Flera deltagare beskrev svårigheten i att hitta sätt och utrymmen att kunna prata om 

sin förlust. Att det fanns en upplevelse av att andra människor, som inte själva mist 

någon i suicid, har svårt att ta emot deras sorg och berättelse. 

“Inte riktigt rumsrent att sitta i de flesta sammanhang och prata om att ens son har tagit sitt liv.” 

Alla deltagare var samstämmiga i hur viktigt det är med dessa mötesplatser och i vårt 

studerade sammanhang har denna plats för samtliga deltagare varit Spes.  

Flera relaterade till det dramatiska och traumatiska i att mista en nära anhörig i suicid, 

att detta sätt att dö ses som onaturligt av många och även skapar fantasier och 

spekulationer kring hur exempelvis relationerna till den döde sett ut innan dödsfallet. 

“Det här är en extremt komplicerad sorg, ett extremt komplicerat trauma skulle jag vilja påstå.” 

Deltagarna beskrev hur kontakten med Spes har bekräftat deras sorg och den 

traumatiska upplevelsen som är förknippad med den. 

“Det var först när jag träffade såna där det gått flera år, 10 år, 8 år, 5 år, som jag fattade att ja det 

finns ett liv, ett sen, det finns om flera år framåt, det finns kanske en möjlighet att få ett levbart liv.” 

Någon beskrev även vikten av att hitta andra med liknande erfarenhet av vem en mist 

och/eller på vilket sätt, eller att vara i samma situation utifrån exempelvis att vara 

ensamstående förälder. De flesta deltagarna var noga med att framhålla betydelsen av 

att få träffa andra i ett sammanhang och att det innebär både glädje och sorg. 

“Stor trygghet att andra har samma bakgrund och att vi både kan skratta och gråta.”  

“Det blir väldigt stor gemenskap och vi har fått våra bästa vänner genom Spes.” 

Smittorisk 

Ett tema/ämne som också kom upp i flera intervjuer var att det finns en oro för att 

andra anhöriga till någon som begått suicid också ska göra det. Att det finns en 

smittorisk då krisen och sorgen efter ett suicid ofta upplevs så intensiv och det kan 
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vara svårt att se en egen mening med ett fortsatt liv. Någon deltagare berättade att hen 

haft egna suicidtankar efter dödsfallet och att familjemedlemmar blivit oroliga men 

mest framkom att informanterna hade oro kring andra.  

“Många är ju som jag, och har ett barn till, och är då livrädda att det ska hända det andra barnet 

någonting, för det är ju en sak som kan hända när det varit ett självmord i en familj så...”  

Samhällelig kontext och omgivningens bemötande 

Några lyfte även in samhällsperspektiv och tidsanda. Något som också återkommit var 

att deltagarna upptäckt hur vanligt det är att vara anhörig till någon som begått suicid 

och att det överraskat i många sammanhang, och att ju öppnare personen varit med sin 

erfarenhet ju fler berättelser om liknande upplevelser har det kommit fram till 

personens kännedom. Deltagarna beskriver att det kommit från arbetskamrater, 

grannar, tidigare klasskamrater eller kontakter i affärer etc. En deltagare beskrev att 

efter att hen varit mycket öppen kring sin förlust så hade flera i hens direkta närhet 

berättat om anhöriga som också begått suicid eller att någon själv gjort suicidförsök 

och att detta varit nyheter för deltagaren och inte något de berättat tidigare. Flera 

omnämnde att dessa funderingar även väcktes utifrån deltagandet i Spes, att nya 

drabbade dyker upp så gott som varje vecka, och att de inte tidigare förstått vidden och 

vanligheten i detta. Dessa erfarenheter fick flera deltagare att reflektera kring vår 

samhälleliga kontext.  

“Det är hemskt, mår folk så dåligt? Vad är det? Vad handlar det om?” 

En annan deltagare uttryckte: 

“Utbrända och yogamattor ökar i samma mängd liksom.”  

En deltagare beskrev motsatt erfarenhet kring hur öppen eller sluten omgivningen är 

och vilken möjlighet det finns att tala om suicid och sorgen i bekantskapskretsen 

genom att uttrycka; “det är aldrig någon som frågar nåt, utan man ska bara gå vidare 

liksom”. Flera deltagare har även uttryckt att det efter en förhållandevis kort tid känts 

som att omgivningen förväntar sig att livet normaliserats igen och att förståelsen inte 

riktigt finns kvar. Några har nämnt att sorgen återigen känts extra tung efter cirka två 

år och då förväntar sig inte omgivningen det. Detta beskrevs av deltagarna som svårt 

att hantera, att inte kunna öppna sig och tala om något som en har behov att tala om. 

Någon reflekterade om att det inte heller är lätt för omgivningen att hantera detta eller 

att förstå att det finns behov av stöd även lång tid efter dödsfallet. Någon beskrev att 

släktingar uttryckt förvåning över att hen fortfarande hade kontakt med Spes och gick 

i denna biblioterapi eftersom det var så länge sedan den anhörige tagit livet av sig. 

Besvikelse kring släktingars reaktioner framkom vid några tillfällen. 

Vikten av ordval 

Flera intervjuade tog upp att det är viktigt för anhöriga att få upprättelse och att det 

blir missvisande att använda ordet självmord eftersom det pekar på att personen bär 
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ansvar för det inträffade. En av intervjupersonerna jämförde med någon som begått 

mord och då blir dömd för det eller blir dömd till vård. Flera tog även upp begreppet 

“valt att ta sitt liv” och att de reagerat negativt på det ordvalet eftersom de inte upplevt 

det så. 

“nej han har inte valt att ta sitt liv, han mådde så dåligt så det fanns liksom ingenting annat, det är en 

sjukdom, man väljer inte.”  

“sjukdomen som gör att man tar sitt liv.” 

Några ville istället förorda begreppet “psykologiskt dödligt olycksfall” och någon 

uttryckte att det hos en person som tar sitt liv så har något väldigt viktigt hos den 

personen upphört att fungera.  Den deltagaren som själv upplevt suicidala tankar 

beskrev att just då när dessa förekom såg hen dessa tankar som en befrielse och inte 

något belastande utan som ett sätt att slippa ett lidande som hen upplevde som enormt 

starkt. En annan formulerade att dåligt mående är när själen inte får utrymme och att 

personen då antingen får slåss för att få utrymme eller så backar personen och krymper 

och att det kan leda till suicid. Flera uttryckte vikten av att medmänniskor ska våga 

fråga personer som mår dåligt om de haft tankar på att ta sitt liv, bland annat för att 

den som mår dåligt då förstår att medmänniskan sett hens dåliga mående.  

Skuld 

Från några deltagare framkom det att sorgen kan upplevas lite olika beroende på vem 

en mist och att det kan vara förknippat med mer eller mindre känslor av skuld. 

Samtliga deltagare har i intervjuerna reflekterat över dessa känslor av skuld, några på 

ett sätt som ger en bild av att om en mist någon i suicid så finns det en slags förväntan 

på att skuldkänslor uppstår. De flesta av deltagarna beskrev att de har funderat mycket 

på vad de kunde ha gjort annorlunda för att förhindra suicid. Några känner skuld över 

hur den sista kontakten de hade med den avlidna blev. Känslor av skuld tycks också 

relatera till vem en mist. En deltagare reflekterade över förlusten av ett barn; 

“...där har du ju hela ansvarsbiten och det är en annan typ av kärlek, det blir en sån enorm längtan 

och saknad...” 

Andra deltagare benämnde också skuld men utifrån motsatt perspektiv. 

“Jag känner ingen skuld. Jag gjorde allt jag kunde göra.” 

Några beskrev att skulden var en del av deras sorgearbete och någon beskrev det med 

att rannsaka sig själv och vad hen kunde ha gjort mer eller bättre eller mindre av. 

Något som även framkom i flera intervjuer var besvikelse över vården och funderingar 

kring vårdens skuld i det som skett. Både besvikelse över hur den avlidnas vård sett ut 

och över stödet efteråt till de efterlevande. Flera deltagare beskrev ilska och förtvivlan 

över att vården inte förstått riskerna utifrån den avlidnas problem. I något fall hade 

vården Lex Maria-anmält sig själva och tog ansvar vilket den anhöriga upplevt som en 
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lättnad. Några beskrev också att det blir extra svårt om den avlidna haft 

missbruksproblematik och sedan begått suicid. Att det från dessa deltagare upplevdes 

eller beskrevs som två stigman och dubbel skam. En deltagare lyfte behovet av 

samordning och extra vårdbehov kring den gruppen 

Hantera förlusten 

Flera av deltagarna har berättat om ett behov av någon slags andlighet efter sin förlust, 

uttrycken för detta har dock varit varierande. Några har talat om upplevelser i naturen 

och några talade om ritualer eller symboler. Gemensamt är att de uttryckt en känsla av 

närhet till den de mist genom dessa upplevelser, ritualer eller symboler. Även att 

drömma om den avlidna återkom som något speciellt. 

“när jag vaknar och kommer ihåg drömmen, då tänker jag att i natt fick jag träffa X.” 

Att fortsätta ha kontakt via Spes och finnas som stöd för andra som mist personer har 

en del beskrivit som att “ge tillbaka” samt att den avlidnas liv inte varit förgäves genom 

att kunskapen och erfarenheten som anhöriga fått blir till nytta för någon annan. 

“jag har fått den här erfarenheten, och jag skulle gärna vara utan den, men nu när jag fått den vill jag 

ge till så många andra och det betyder också att Xs liv har betytt mycket för många.” 

Upplevelse av annat stöd och annat som varit verksamt  

Negativa erfarenheter/brist på stöd  

Flera deltagare beskrev att de upplevt att anhöriga erbjudits olika stöd utifrån den 

avlidnas dödsorsak. Flera tog exempel mellan cancervård och palliativ vård där 

anhörigperspektivet ofta finns med på ett tydligt sätt medan detta ofta saknas efter att 

någon avlidit på grund av suicid. Någon uttryckte det som att det även i döden finns 

en hierarki. Några beskrev att de skulle ha önskat mera handfast hjälp i sorgearbetet 

och att ha fått en beskrivning av hur det kommande året kommer att bli utifrån andras 

erfarenheter. Några beskrev besvikelse över att akutpersonal inte känts så trygg och 

bekväm i mötet med de anhöriga och inte heller personal inom kyrkan. Flera återkom 

till att de inte erbjudits samtalsstöd utan lämnats ensamma från vården. 

“Nej jag fick ingen hjälp, jag fick ju bli sjukskriven, jag blev erbjuden tabletter, det var väl det 

liksom.” 

“En timmes hjälp och några sömntabletter.” 

För några av deltagarna har ilskan mot vården efter att ha mist sin anhörige varit stark 

och förtroendet lågt. Detta har lett till att en del inte velat ha individuellt stöd eller 

terapi. För andra har det givna stödet inte upplevts som tillfredsställande utifrån ny 

situation och nya behov. 
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“Jag gick ju i egenterapi precis innan det hände och vi hade beslutat att vi skulle avrunda den, vi kom 

inte vidare och jag mådde bättre och sådär. Men så hände det här och då förlängde vi. Och den hjälpen 

då...var obefintlig. Jag fick ingen hjälp alls av att träffa en psykolog." 

Positiva erfarenheter av stöd och samtalskontakter  

En deltagare beskrev att hen fått flera tillfällen till stöd i olika former och beskrev en 

kuratorskontakt som “superbra”. Bland deltagarna var det ganska stor skillnad i 

huruvida en själv aktivt sökte annat stöd eller inte. Någon hade provat många olika 

terapeutiska behandlingar, såväl kroppsinriktade som terapi i samtalsform, medan 

flera andra, ofta efter en första negativ erfarenhet hade valt att bara gå till Spes. En av 

de intervjuade beskrev att hen just där och då inte upplevde samtalskontakten som så 

bra eftersom det inte gav lindring men att hen omvärderat kontakten i efterhand.  

“Haft samtalskontakt med en kurator, hon hjälpte mig mycket fast just då tyckte jag inte att hon 

hjälpte mig så mycket.” 

“Jag har fått kristerapi och där gick jag i 1,5 år 1 gång i veckan och det var jättebra för mig.” 

Några deltagare beskrev att de har funnit stöd i andra aktiviteter eller intressen, att 

exempelvis delta i en kör, syssla med hantverk eller motionera har bidragit till en 

lättnad i sorgen. 

“Man måste liksom ut bland folk och se till att livet går vidare på nåt vis.” 

Att kombinera medverkan i biblioterapigruppen och ha en enskild samtalskontakt med 

professionell terapeut upplevde några som mycket bra eftersom det gav olika saker. 

Någon av deltagarna beskrev kombinationen som god då en inom grupperna upplever 

en hög grad av förståelse och igenkänning utifrån den delade erfarenheten. Dock 

menade deltagaren att en terapeut kan ställa andra frågor och att där finns en annan 

grad av sekretess, en annan form av trygghet som denne deltagare upplevt som positiv.  

“Jag tänker också att det kompletterade varandra och jag hade inte velat vara utan någon utav 

dem.” 

Tidsperspektivet  

Flera av deltagarna beskrev att tiden varit verksam i sorgebearbetningen. De ger 

exempel på vad tiden innehållit och flera framhåller det viktiga i ceremonier, att ta 

avsked genom exempelvis begravning. I vissa fall har detta inte varit möjligt eller som 

något de anhöriga inte valt, dessa deltagare beskrev då avskedsceremonier som hållits 

på andra sätt. Några talade om födelsedagsfirande för den döde och hur det går till. 

Gemensamt är att tiden inte beskrivs som tom utan att den behöver fyllas med ritualer 

och ceremonier som för en del, med förlusten på längre avstånd, tagit karaktär av 

traditioner. Tid beskrivs också utifrån en annan innebörd som mer relaterar till tid ifrån 

något, exempelvis arbete och andra sociala sammanhang. 
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“För mig har det gått tid som gör att jag kan dra mig till minnes men utan att gå sönder igen och då 

klarar jag att reflektera över det på ett helt annat sätt.” 

“Jag får prata om det som jag varit med om, och när tiden går kan man ju också se saker och ting 

lite olika.”  

“Tid och återhämtning har varit till hjälp.”  

Medmänskliga kontakter  

Kontakten med andra framhölls som en viktig ingrediens för att klara av det svåra i att 

vara anhörig till en person som begått suicid. Några deltagare har beskrivit att det varit 

väldigt svårt, framförallt i början, att ta kontakt med andra. Det har för en del även 

varit svårt att klara av att gå till affären av rädsla för att möta någon bekant. 

Allteftersom har dock behovet av medmänskliga kontakter ökat även för dem. En del 

har även beskrivit stort behov av detta redan under tiden för dödsfallet och 

begravningen.  

“Det viktiga är ju medmänskliga relationer!” 

Deltagarna beskrev detta på olika sätt och det framkom även önskningar om att kunna 

dela sorgen mer eller på ett annat sätt med familjemedlemmar. Någon beskrev att 

sorgen i stor utsträckning har påverkat de nära relationerna, att en sörjer på olika sätt 

och att detta ibland kan innebära att viktiga nära relationer blir svåra att upprätthålla.  

“Jag önskar att vi inom familjen som är kvar, att vi skulle kunna prata mer.”  

En deltagare uttryckte en ständig rädsla för att väcka panik, sorg, rädsla hos människor 

hen möter, utifrån att vara en förälder som har förlorat ett barn i suicid. Flera andra 

deltagare tangerar denna rädsla i sina beskrivningar i mötet med andra människor i 

andra sammanhang. Att det kan bli jobbigt både för dem själva och andra då en inte 

vet vilka reaktioner som väcks. 

Fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet beskrevs av några som en viktig ingrediens i sorgearbetet och för att 

kunna hantera livet vidare. Det kunde bland annat vara att vara ute och springa eller 

gå ut med hunden. Någon beskrev att hen även efter sjukskrivningens slut valt att 

arbeta mindre för att kunna ägna sig mera åt sådana saker som har med 

fritidsaktiviteter att göra för att försöka hitta mening och glädje. 

“När jag känner att det blir jättetungt, det är då jag får ut och motionera, är jättemycket i skogen, 

såna saker. För det hjälper!” 

“Det gäller verkligen att leta efter grejer som hjälper en att tycka att livet är meningsfullt, eller att 

leta efter det.” 
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Förståelse och anpassning på arbetet 

I intervjuerna framkom hur viktigt det varit med arbetskamraters och chefers 

inställning till det inträffade samt att ha fått möjlighet till sjukskrivning. Även för en 

deltagare som avslutat yrkeslivet och blivit pensionär var det viktigt att besöka före 

detta arbetsplatsen för att samtala och förmedla om det inträffade.  

“Fått uppbackning och efter sjukskrivning pö om pö kunnat komma tillbaka till jobbet.” 

“Tacksam att jag fått vara sjukskriven och att ingen ifrågasatte det.”  

Söka kunskap 

En av deltagarna beskrev att det varit en viktig process i bearbetandet att få/skaffa sig 

kunskap och förståelse kring den avlidnas sjukdom och händelseförloppet som ledde 

till suicid. Flera av deltagarna hade även aktivt försökt vara med under personens 

sjukdomstid och hade viss insyn som de sedan önskade fördjupa. För några har det 

varit viktigt att söka mer information och kunskap om vad som hänt och varför genom 

att begära ut journalkopior från vårdtillfällen och för en del även att anmäla vården. 

“Helande har varit att söka förståelse och studera orsaker till depressioner.”  

Att ha fått eller skaffat sig mera handfast kunskap om sorgearbetet, genom exempelvis 

att ha fått en beskrivning hur det kommande året kan komma att bli utifrån andras 

erfarenheter, har beskrivits som hjälpsamt i den egna processen. På detta sätt har egna 

reaktioner då upplevts mera förutsägbara och “normala”. Att man sökt sig till 

intresseorganisationer som Spes och att ha velat ingå i exempelvis en biblioterapigrupp 

kan också ses som ett kunskapssökande. 

 

Diskussion  

Resultatdiskussion  

Syftet med den här studien var att förstå mer om biblioterapi och hur människor som 

mist någon i suicid har upplevt att delta i en sådan grupp. 

Ytterligare ett syfte var att förstå hur deltagarna upplevt biblioterapi i relation till annan 

hjälp samt vilken hjälp som en anhörig till en person som begått suicid kan tänkas 

behöva.  

Huvudresultatet var att biblioterapi med denna målgrupp upplevts som verksam och 

läkande i deras sorgeprocess och att delandet i gruppen varit viktigt. Någon av 

deltagarna som mist sin anhöriga för lång tid sedan uttryckte en sorg över att det inte 

fanns biblioterapigrupp då, och reflekterade över att det då i princip inte fanns böcker 

att läsa om ämnet överhuvudtaget när personen försökt söka efter det på bibliotek. Här 
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har det skett en stor förändring och det finns nu ganska mycket litteratur som beskriver 

anhörigas upplevelser på olika sätt.  

Resultaten visar på svårigheten att särskilja specifika biblioterapeutiska effekter från 

andra effekter som kan uppnås i grupper. Då biblioterapi anses och förväntas ge 

terapeutiska effekter så ser vi ett värde i att resonera om vad vi identifierat som 

terapeutiskt. Läsandet tycks i detta sammanhang utgöra en verksam startpunkt för en 

positiv process då det lästa ytterligare stärker den redan givna utgångspunkten, att ha 

mist någon i suicid. Texten, som skildrar någon annans upplevelse, bidrar till att starta 

samtalet och ger möjlighet för deltagarna att förhålla sig med en viss distans till sin 

egen personliga upplevelse. Dessutom kan litteraturen ge en möjlighet att identifiera 

sig med någon karaktär vilket i sig gynnar både ett eget reflekterande och kanske 

erbjuder läsaren nya perspektiv. Detta kan även ske genom att deltagaren får perspektiv 

genom att förstå hur de andra deltagarna upplevt litteraturen och genom deras 

erfarenheter. Eventuellt skulle detta kunna ha en positiv följd så att förmågan till 

reflektion ökar vilket kan göra att personen hanterar sorgeförloppet på ett annat sätt. I 

de fall detta uppfylls så uppfylls även biblioterapins syfte, att genom identifikation 

komma till insikt, uppnå katharsis och utifrån detta hitta lösningar eller sätt att hantera 

sina problem. Spes betonar att trots att de använder sig av begreppet biblioterapi så är 

det inte terapi de bedriver, men att de ser att insatsen har terapeutiska effekter. Dessa 

terapeutiska effekter har även vi funnit i vårt resultat då Läsa för livet-grupperna ger 

människor ett sammanhang där de kan dela sina erfarenheter och få nya erfarenheter 

genom relaterandet till andra. De erbjuds ett interpersonellt tryggt sammanhang som 

ger utrymme till såväl bearbetning och nya relationella erfarenheter. Detta är en av 

utgångspunkterna i gruppbehandling, att medlemmarna möts med sina samlade 

erfarenheter och kunskap och att målet är att få nya erfarenheter och skapa ny kunskap. 

Att biblioterapi i denna form är något som skulle kunna användas i flera olika 

sammanhang, till andra målgrupper, har också blivit tydligt för oss i denna studie. 

Både att få utökat kontaktnät, och ibland skapa nära vänskapsband, har varit positiva 

bieffekter av att medverka i biblioterapigrupperna enligt våra informanter och något 

som skulle kunna vara hjälpsamt och läkande även för andra människor i olika 

sammanhang. Medmänskliga kontakter och relationer är hela tiden återkommande i 

intervjuerna som exempel på vad som är stöttande, lindrande och hjälpsamt vid dessa 

svåra situationer och efteråt. Det kan vara i olika former som vid vardagliga kontakter 

i mataffären där man är stamkund, grannkontakter, familjerelationer, i 

gruppsituationer på exempelvis Spes och Läsa för livet eller i professionella 

sammanhang.  

Något som känns angeläget att fundera vidare kring är när i tid och vilka av de olika 

stödformerna som behövs. När det gäller att medverka i biblioterapi genom Läsa för 

livet har några uttryckt att det är mest lämpligt att förlusten ska ha skett för mer än två 

år sedan. Allt är naturligtvis individuellt i detta och likadant om och när personen 
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upplever behov av professionell kontakt och exempelvis psykoterapi. Viktiga delar för 

positivt utfall i psykoterapi är just relationen/alliansen och möjligheten till 

reflekterande samt att utveckla dessa områden. Dessa delar kan även vara verksamma 

beståndsdelar i biblioterapin genom Läsa för livet och att såväl deltagandet, läsandet, 

delandet och relaterandet med andra främjar att vara nyfiken på sig själv och andra. I 

flera intervjuer framkom det att det vore bra att kombinera individuellt samtalsstöd och 

att medverka i biblioterapi. Det kan för många personer vara bra att kombinera 

samtalsterapi med biblioterapi och då att exempelvis göra det vid olika tidpunkter. När 

detta ska ske i tid är rimligen mycket individuellt. Vi har även förstått att en del 

anhöriga är aktiva i Spes under en period, mindre aktiva en period och sedan 

återkommer med högre aktivitet efter ytterligare en tid. Att människor ii perioder 

önskar och behöver mera stöd är också vanligt gällande annan typ av samtalsstöd och 

i psykoterapeutiska behandlingar.  

Flera informanter förmedlade tankar om vikten av att våga fråga sina medmänniskor 

om de har tankar på att ta sitt liv. Detta kan ses positivt utifrån en koppling till det 

minskade tabut rörande suicid. Det kan naturligtvis vara svårt att veta vad en kan eller 

bör göra med svaret. Hur stötta eller slussa vidare? Återkommande har varit att det 

viktiga är att en medmänniska bryr sig och reagerar. Detta kan ge hopp. Att sätta ord 

på sin situation kan göra att smärtan lindras. Det har varit slående att deltagarna 

upplevt att de fått bäst stöd och hjälp av andra med samma erfarenhet. Det var påtagligt 

hur mycket dessa grupper kommit att betyda för de flesta deltagare. De har beskrivit 

en särskild samhörighet och ett utökat nätverk. Någon beskrev även att de fått sina 

bästa vänner genom denna erfarenhet. Då suicid kan ha en smittoeffekt så är det rimligt 

att anta att sammanhanget på Spes och deltagandet i exempelvis Läsa för livet-grupp 

kan fungera suicidpreventivt för deltagarna.  

Dyregrov et al. (2013) nämner att vissa deltagare i deras studerade grupper kunde 

uppleva att det fanns en hierarki i gruppen utifrån vem en mist. Detta har inte tydligt 

uttalats av våra deltagare men kanske är det ändå värt en reflektion då det på olika sätt 

har framkommit att förlusten av ett barn har en särskild dignitet, och att det kan tänkas 

påverka hur en förhåller sig och vilken roll en får i gruppen. Något som några deltagare 

har reflekterat över är att vad som är extra traumatiskt varierar för olika personer. 

Någon har uttryckt att det “värsta” måste vara att hitta sitt barn som begått suicid och 

att ha den minnesbilden kvar medan någon annan uttryckte att det för den skulle vara 

värre att inte ha en grav eller veta vad som hänt om den avlidna exempelvis försvunnit 

och inte återfunnits.  

Skillnaden mot andra förluster är rent krasst att vid suicid så har personen själv avslutat 

sitt liv. Det tycks som att dessa dödsfall inte går att göra begripliga på samma sätt som 

ett dödsfall efter ett sjukdomsförlopp, ej heller för de anhöriga. Sorgeåret fyller därmed 

inte samma funktion som när en har en acceptabel förklaring till sin förlust. Dock har 

det nog överlag skett en förändring av sorgeåret utifrån vår senmoderna 

samhällsutveckling, vilket flera av informanterna också benämner, att allt ska gå fort, 
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är mindre beständigt och strävan efter förbättringar och effektiviseringar prioriteras, 

även vad det gäller relationer och känslor. Det är också svårt att värdera förluster av 

en anhörig, även de som mist någon i en allvarlig sjukdom kan uppleva sig lämnade 

av såväl den närmsta omgivningen som av samhället i stort. Många är de som beskriver 

hur vänner och bekanta försvinner under sjukdomstid och efter dödsfall, men precis 

som vid förlust av någon i suicid så skapas ofta nya vänskapsband. Svenska kyrkan 

(2018) ger råd om första hjälpen vid sorg: Ta ansvar för kontakten, ta initiativ, visa 

närvaro, bryt tystnaden, kom ihåg sorgen, ha tålamod, uppmärksamma årsdagen, 

fortsätt att minnas, ge utrymme, hjälp till i vardagen. Vi tycker att dessa råd är värda 

att uppmärksamma.  

Något som många återkommit till är att det blir missvisande och sårande för anhöriga 

att uttrycka att “någon tagit sitt liv” eller begått “självmord” samt att det varit självvalt 

som vi tidigare beskrivit. Detta har varit mycket starkt i flera intervjuer och gjort att vi 

fått se detta ur ett annat perspektiv som varit mycket berikande och lärorikt. Ordet 

suicid har varit det som flest förespråkat, fast någon också kunde uppleva det begreppet 

“kliniskt” så var det att föredra. Ett annat uttryck för suicid som föreslagits är 

psykologiskt dödligt olycksfall. Trots att de efterlevande i Spes tycker att det är fel att 

säga att någon har valt att ta sitt liv så måste kanske ett suicid ibland uppfattas som ett 

val. Exempelvis talar Beskow et al. (2013) om att det kan vara av värde att omdefiniera 

suicidbegreppet beroende på orsak och föreslår “suicid inför en nära förestående död” 

och “suicid av politiska skäl”. I dessa båda orsaksdefinitioner finns skäl att tänka att 

det är något individen väljer. Språkbruket hos informanterna har till viss del varit nytt 

för oss. Ord som nydrabbad och efterlevande har för oss varit nya men används inom 

Spes på ett naturligt sätt. Detta är intressant då det inte bara är ord, utan det är ord som 

också bär innebörden av att ha mist någon i suicid. Orden blir definierande för gruppen 

människor som mist någon i suicid, åtminstone inom Spes. Sandahl et al. (2014) 

påvisar att det finns solid socialpsykologisk forskning som visar att människor blir 

starkt påverkade av grupper och att de flesta i hög grad är beredda att anpassa sitt 

beteende till gruppens normer. Ovanstående resonemang om användningen av ordet 

valt kan vara ett exempel på detta då vi fått till oss berättelser om hur gruppdeltagare 

efter en tid i gruppen ändrat sitt ordval och kanske även sin syn på om det är ett val att 

ta sitt liv. Vissa deltagare har initialt menat att rätten till sitt liv även handlar om rätten 

att avsluta sitt liv när en vill. Men efter att ha deltagit i grupp kan denna åsikt ändrats 

ha och gruppens normer anammats. Det är en naturlig process att så sker, att en i nya 

sammanhang och i möten med nya människor vidareutvecklar sin egen ståndpunkt. 

Efter att någon begått suicid har flera av deltagarna upplevt att stöd har saknats. 

Dyregrov et al. (2013) påvisar att flera deltagare, i studien de gjorde om deltagande i 

sorgegrupper, efterfrågat ett mer uppsökande stöd. Även de deltagare som vi har 

intervjuat har lyft fram det traumatiska i att mista någon i suicid och att detta bör tas 

på allvar och uppmärksammas. Som en jämförelse kan nämnas att inom exempelvis 

beroendevård har anhörigperspektivet varit uppmärksammat under många år, dock 
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kanske främst under sjukdomsperioden. Informanterna jämförde även själva med 

cancervård och palliativ vård. Jämförelsen förefaller rimlig utifrån vikten att 

uppmärksammas som anhörig men samtidigt finns det skillnader som kan skapa 

svårigheter. Inom exempelvis cancervård är ju alla patienter vilket gör det lättare att 

identifiera anhöriga och erbjuda dem hjälp, vad det gäller människor som begår suicid 

så är inte alla av dem patienter någonstans. Men det är uppenbart att det behövs ett 

ökat stöd för anhöriga till antingen en suicidnära person eller när en person har begått 

suicid. Vad det gäller suicidnära personer så behöver anhöriga uppmärksammas i 

större utsträckning än vad som nu sker, en ökad delaktighet av anhöriga i vården av 

suicidnära personer vore att rekommendera. Förhoppningsvis kommer även 

suicidpreventionsarbetet på samhällsnivå att fortsätta och att antalet personer som 

begår suicid minskar. 

Metoddiskussion 

En svårighet var att hitta personer som ville bli intervjuade och eventuellt kan urvalet 

ha blivit påverkat av sättet vi valde att bjuda in på. Detta skedde genom brev med 

gruppernas ledare som mellanled. Vi valde att intervjua alla deltagare som anmälde sig 

som intresserade och som vi tidigare beskrivit fick vi skicka ut ett antal påminnelser 

för att få in dessa anmälningar. Efterhand fann vi att nya intervjuade bidrog med 

liknande kunskap som vi redan hade fått och intervjuerna visade att vi hade uppnått 

mättnad i vår kunskap. Vi hade dock trott att intresset för att delta skulle ha varit större 

eftersom upprinnelsen till denna uppsats var att projektledaren önskade få projektet 

med biblioterapi belyst. En fundering som uppstår är naturligtvis om vårat urval kan 

ses som representativt för alla som deltagit i Läsa för livet-grupperna med tanke på 

svårigheten att få deltagare.  

När det gäller metod och insamling så funderade vi i början av processen på om det 

skulle vara bra att intervjua deltagarna i grupp, antingen vid ett tillfälle eller att 

intervjua samma grupp vid flera tillfällen under den tid som biblioterapigruppen 

pågick. Detta visade sig dock inte vara praktiskt genomförbart på grund av att nya 

grupper inte startades på ett sådant sätt så att vi hade kunnat följa gruppen vid 

exempelvis start, mitt och slut. Valet föll dock på att intervjua deltagarna enskilt och 

vid ett tillfälle. Vår förhoppning var att enskilda intervjuer skulle bidra till ett 

personligare och fylligare material.  

Det kvalitativa intervjusättet med öppna frågor och att försöka skapa en trygg miljö 

som främjar innehållsrika och meningsfulla samtal upplevde vi som positivt för denna 

typ av studie. Eftersom det var intervjuer som berörde känslosamma teman kunde vi 

ibland uppleva att intervjuerna eventuellt kunde påminna om terapeutiska samtal och 

vi fick aktivt förhålla oss till att ha viss distans till ämnet/berättelserna. Här upplevde 

vi det positivt att vara två intervjuare samt att vårt syfte med intervjuerna var tydligt 

och att vi samtalade om syftet och sammanhanget både i början och slutet av 

intervjuerna samt att informanterna fått det skriftligt tidigare. Denna tydlighet var 
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viktig då vi valde att genomföra intervjuerna utan fastställda frågor eller att använda 

en intervjuguide. 

När det gällde vårt arbete att hitta teman/områden så har vi försökt att hitta specifika 

teman utifrån det insamlade materialet. Dock ser vi att en överlappning temana emellan 

är naturlig och svår att undvika.  

Vi har diskuterat oss fram till upplägget och har allteftersom delat upp sökningar och 

områden som vi börjat skriva på. Tillsammans har vi bestämt hur vi önskat lägga upp 

intervjuer och hur och när vi skulle ta olika kontakter. Allteftersom har vi diskuterat 

tillsammans vad som behövs härnäst. Var och en har fyllt på allteftersom i de olika 

avsnitten och vi har arbetat i ett delat dokument och har setts regelbundet. Eftersom en 

av oss gjorde en intervju enskilt så transkriberade den andra fler intervjuer. Vi har läst 

igenom uppsatsens delar kontinuerlig och gjort ändringar för att hitta ett gemensamt 

och flytande språk.  

Behov av fortsatt forskning 

En slutsats vi dragit är att biblioterapi i denna form skulle kunna vara användbar i olika 

sammanhang med olika målgrupper. Beroende på sammanhanget och deltagarnas 

problematik kan det vara av vikt att fundera över om, och i så fall i vilka sammanhang, 

ledarna behöver ha psykoterapeutiska kunskaper. Detta skulle kunna vara ett intressant 

område för fortsatta undersökningar. Intressant skulle även vara att titta på vilken 

litteratur som är lämplig i vilket sammanhang. Att skönlitterära texter och poesi 

upplevs ge en bättre effekt och generera “djupare” samtal än faktabaserad litteratur har 

framgått, men vilken litteratur passar till vilken målgrupp? 

 

Vissa deltagare har valt att kombinera biblioterapi och samtalsterapi, vilket väcker 

frågor om vad som eventuellt är komplementärt i detta, vilka olika behov fyller det och 

när i tid denna kombination kan vara lämpligt?  

 

För att utröna om biblioterapi är en behandlingsform som har framtiden för sig skulle 

det även krävas studier av kvantitativ karaktär som mäter effekten av insatsen. Vad är 

verksamt, när och för vem?  
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Bilaga  

Brev till deltagare 
 
Hej, 
Vi är två studerande på psykoterapeutprogrammet vid Linköpings universitet som till 
vår uppsats på programmet har valt att undersöka meningen och nyttan i projektet 
”Läsa för livet”. Vi är intresserade av hur deltagarna i ”Läsa för livet” upplever sitt 
deltagande. Mer specifikt så är vi nyfikna på:  
Vilken nytta uppfattar ni att ni har av biblioterapi? 
Vilka positiva och negativa upplevelser har ni haft av biblioterapin? 
Om ni fått annan hjälp, hur tycker ni att biblioterapin har varit i jämförelse med den? 
För att kunna få svar på dessa frågor så behöver vi din hjälp och är därför tacksamma 
om vi kan få träffa Dig som har erfarenhet av ”Läsa för livet” för en kortare intervju. 
Intervjun kommer att baseras på öppna frågor och ta max en timme. Dessa 
samtal/intervjuer kommer att spelas in på ljudfil. 
Den informationen vi samlar in kommer att hanteras på ett betryggande sätt. Vi 
ansvarar för att de regler som finns för behandling och förvaring av forskningsmaterial 
följs. Det innebär att all information kommer behandlas konfidentiellt, förvaras så att 
ingen obehörig kan ta del av det och att ingen enskild individ kan bli igenkänd när vi 
rapporterar resultaten. Det innebär också att den som deltar i forskningsprojektet har 
rätt att dra tillbaka sitt deltagande. Om Du väljer att delta i den här studien kan Du 
naturligtvis när som helst säga till att Du ångrar dig, både under tiden vi samlar in 
materialet och efteråt. Om Du skulle ångra Dig tar vi bort allt material som handlar 
om Dig. 
Vill Du dela med dig av dina erfarenheter? Meddela Dina gruppledare eller ta direkt 
kontakt med någon av oss så kan vi komma överens om en tid då vi kan träffas. 
Vänliga hälsningar 
Eva Lindmark xxxxxx@xxxxxxxx 

Anna Joelsson xxxxxx@xxxxxxxx  
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