
 
 

 
 

                                                                     Linköpings universitet | Institutionen för beteendevetenskap och lärande 
C-uppsats, 15 hp | Psykoterapeutprogrammet 

Höstterminen 2018 | ISRN-nummer   

 

 

 

 

 

 

 

Ordets läkande kraft 

– Nio samtalsledares upplevelser i biblioterapi för 

närstående vid suicid 

 

The healing power of the word – Nine group leaders 

experiences of bibliotherapy for relatives to persons 

who have committed suicide  

 

 
Helena Barkels 

 

 

Handledare: Rolf Holmqvist  

Examinator: Gerhard Andersson 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linköpings universitet 

SE-581 83 Linköping 

013-28 10 00, www.liu.se 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Institutionen för beteendevetenskap 
och lärande 
581 83 LINKÖPING 
 

 

Seminariedatum  
2018-12-20 
13:15-15:00 

 

Språk Rapporttyp ISRN-nummer  
 Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

 Uppsats grundnivå 
 xUppsats avancerad 
nivå 
 Examensarbete 
 Licentiatavhandling 
 Övrig rapport 

LIU-IBL/PST-A—18/15—SE 

 

Titel: Ordets läkande kraft - nio samtalsledares upplevelser i biblioterapi för vid suicid 
 
 
Title: The healing power of the word - Nine group leaders experiences of bibliotherapy for relatives 

to persons who committed suicide  
 

Sammanfattning  
I denna kvalitativa studie har nio ledare i fyra biblioterapigrupper för närstående som förlorat en anhörig i suicid 

blivit intervjuade. Studiens syfte var att undersöka hur ledarnas sorge-och läkningsprocess såg ut när de 

dessutom var behjälpliga i gruppdeltagarnas sorgeprocess. Resultatet har analyserats med tematisk analys. 

Följande 4 huvudteman hittades; Ledare och deltagare, Sorgeprocessen, Det terapeutiska i biblioterapi och 

Strukturen i biblioterapi.  Resultatet visade att sorgeprocessen fortsätter och utvecklas när de tar ledarrollen, när 

de hjälper deltagarna och även stundtals för dem själva när de tar på sig deltagarrollen. Några ledare hävdade att 

terapeutiska processer, läkning, igenkänning och en känsla av gemenskap utvecklades i gruppen. De flesta 

ledarna tyckte att det var viktigt att ledarna hade samma erfarenhet av att ha förlorat en anhörig i suicid för att 

på ett bättre sätt kunna förstå och hjälpa deltagarna. Slutsatsen är att ledarna både kunde hjälpa deltagarna i deras 

sorgeprocess och samtidigt fördjupa sina egna läkningsprocesser. 

 

Abstract 
Nine leaders of four bibliotherapy groups for relatives of beloved ones who had committed suicide were 

interviewed in this qualitative study. The purpose of the study was to find out about grieving and healing 

processes of the leaders when also helping the group participants in their grief process. The following main 

themes were found; Leader and participant, Grieving process, The therapeutic in bibliotherapy and The 

structure in bibliotherapy. The result has been analyzed with thematic analysis. The result shows that the 

grieving process continues and develops when taking the leader’s role, helping the participants and also by 

themselves occasionally being participants. Some leaders said that preparatory work before meetings also 

contributed to the grieving process. Some leaders claimed that therapeutic processes, healing, recognition and a 

sense of community developed in the group. Most of the leaders thought that it was important that the leader 

had the same experience of having lost a relative in suicide in order to better understand the participants and 

better help them. The conclusion is that the leaders both could be of help in the participants’ grieving process 

and at the same time deepening their own process of healing. 
 
Författare: Helena Barkels  
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Nine leaders of four bibliotherapy groups for relatives of beloved ones who had 

committed suicide were interviewed in this qualitative study. The purpose of the 

study was to find out about grieving and healing processes of the leaders when 

also helping the group participants in their grief process. The following main 

themes were found; Leader and participant, Grieving process, The therapeutic in 

bibliotherapy and The structure in bibliotherapy. The result has been analyzed 

with thematic analysis. The result shows that the grieving process continues and 
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work before meetings also contributed to the grieving process. Some leaders 
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developed in the group. Most of the leaders thought that it was important that the 

leader had the same experience of having lost a relative in suicide in order to better 

understand the participants and better help them. The conclusion is that the leaders 

both could be of help in the participants’ grieving process and at the same time 

deepening their own process of healing. 



 
 

 
 

  

Förord 

 
Inför valet av uppsatsämne i våras, så kom förslaget och en önskan upp om att 

undersöka något i projektet ”Läsa för livet”. Det kändes som väldigt viktigt och 

angeläget, då så många människor tar sitt liv varje år och stödet för de efterlevande 

varierar kraftigt i vårt land och är ofta bristfälligt. Behovet av stöd är stort. Jag 

blev nyfiken på hur biblioterapi kunde vara hjälpsamt i sorge- och 

självläkningsprocessen och bestämde mig för att utforska det ur samtalsledarnas 

perspektiv. 

 

Jag vill tacka min familj för att ni har stått ut med mig under denna hösttermin, då 

detta arbete upptagit mycket av min tid. 

 

Vidare vill jag med värme tacka min handledare Rolf Holmqvist för att du med 

tålamod, empati och stor kunskap ledsagat mig genom mitt arbete. 

 

Jag vill också tacka Inger Händestam, projektledare för ”Läsa för livet” för ditt 

varma stöd och stora engagemang. 

 

Och sist men inte minst vill jag naturligtvis tacka samtalsledarna för er öppenhet, 

generositet och mod att vilja deltaga i denna studie. 

 

Jag önskar er alla lycka till i utvecklingen av biblioterapiarbetet och med projektet 

”Läsa för livet”.  

 

Det har varit en spännande resa att göra denna studie, starkt berörande, viktigt och 

meningsfullt! Tack!
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Ordets läkande kraft – Nio samtalsledare upplevelser i biblioterapi för 

närstående vid suicid 

Inledning 
 

Första gången jag uppmärksammade begreppet biblioterapi var genom TV-

programmet Babel på SVT 1, ett program som handlar om ny litteratur. Jag trodde 

då att det var en sorts terapi på lek som Babel-redaktionen hittat på. Idén är den 

att programledaren och författarna som besöker programmet ger tips till 

brevskrivande tittare på skönlitteratur utifrån de behov som brevskrivaren 

uppgivit att de önskat få hjälp med. I vintras då det var dags att välja uppsatsämne 

förstod jag att biblioterapi var ett vedertaget begrepp,  

Mitt intresse för biblioterapi var väckt och jag ville utforska det djupare. 

 

I mars 2018 fick jag möjlighet att deltaga på den sista av två dagars fortbildning 

för cirkelledarna i biblioterapiprojektet ”Läsa för livet”. Det fanns när jag började 

med uppsatsen fyra grupper i Sverige, en del grupper var öppna, vilket innebar att 

deltagarna kunde komma in varefter och andra grupper var slutna, vilket innebar 

att samma deltagare följdes åt under en längre tid. Det visade sig också att förutom 

att läsa biografisk litteratur och poesi kunde man lyssna på en sång, sedan läsa 

texten tillsammans och slutligen dela sina upplevelser med varandra. Man 

använde sig också av andra upplevelsebaserade tekniker bl.a. av samtalskort. Det 

var generöst av dem att låta mig delta i deras grupp under en dag, det var för mig 

starkt och berörande. Det är dessa cirkelledare jag har intervjuat för min uppsats, 

så det var bra att jag hade träffat dem en gång innan det skedde. Det kändes 

naturligare då.  

 

Bakgrund 
 

Biblioterapi 

Idén att litteratur kan läka eller lindra vid olika sorts ohälsa, vid livskriser och för 

personlig utveckling har funnits länge.  

 
Biblioterapi (grekiska bibliʹon ’[liten] bok’ och therapeia [-p∊iʹa] ’tjänst’; ’vård’, 

’behandling’), samlingsnamn för insatser som genom läsning syftar till att bota eller 

lindra psykisk ohälsa, höja livskvalitén eller bidra till en personlig mognadsutveckling. 

Uppfattningen att läsning av skönlitteratur kan vara psykologiskt helande och personligt 

utvecklande har funnits sedan antiken (NE). 

 

Människor behöver stöd på olika sätt. En del behöver enskilt stöd, andra har hjälp 

av att bearbeta sina problem i en grupp t.ex. genom biblioterapi.   

Enligt bibliotekarien Nina Frid (2016) är det en ganska ny metod i Sverige, men 

den har funnit sedan 1970-talet i Finland och sedan första världskriget i USA och 
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i England. Hon menar att där erbjöds och behandlades traumatiserade soldater 

med biblioterapi och att biblioterapi även finns i andra länder. 

 

Historia och utveckling 

Den finske kulturpsykologen Juhani Ihanus (2004) berättar att man redan i 

primitiva kulturer jämsides med dans och andra riter använde ordet som en 

läkande kraft t.ex. genom besvärjelser och trollformler. För behandling av 

psykiska störningar använde man i det antika Grekland bl.a. litteratur utöver olika 

slags konstarter och sport. Aristoteles som levde 300 år f. Kr. ansåg att litteratur 

var ett läkemedel för själen. I den icke-kristna världen ingick även litteratur som 

en del i behandling.  Religiös litteratur användes under medeltiden och i början 

av vår tid för terapeutiska ändamål. I slutet av 1700-talet började man använda 

psykologiska förklaringar och metoder i vården av psykiskt sjuka. Man började 

samtidigt reformera vården på sinnessjukhus i Frankrike, England, Tyskland och 

i USA. 

 

De som ville ha en mer human mentalvård framhöll betydelsen av 

”moralterapeutisk” litteratur som ett komplement till arbete, samtal och socialt 

umgänge. Den amerikanska psykiatrins fader Benjamin Rush rekommenderade 

patienterna att läsa varierad litteratur och att besöka biblioteket samtidigt som han 

föreslog högläsning för dem. De uppmuntrades också till eget skrivande och 

ibland även utifrån ämnen som läkaren valt. På det psykiatriska sjukhuset i 

Pennsylvania började en tidning ges ut år 1843, där patienterna publicerade egna 

alster såsom artiklar, dikter och essäer. Vidare förslog man i Tyskland under 

ungefär samma tidsperiod en ”psykisk behandlingsmetod” som bestod i 

uppläsningar av skönlitteratur och uppsättningar av teaterpjäser. Under det första 

världskriget började man igen diskutera möjligheterna att använda litteratur som 

behandlingsmetod. På militärsjukhusen under det första världskriget ansåg man 

att läsning hade en viktig läkande kraft och att den var bildande samt fostrande. 

Det var under 1930-talet som man verkligen började använda biblioterapi som en 

behandlingsmetod i USA (Ihanus, 2004). 

 

Begreppet biblioterapi skapades 1916 av Samuel Crothers och hans definition är 

följande: en användning av böcker i läkande syfte (Pettersson, 2014).  

 

Tidigare forskning    

 

Enligt Ihanus (2004) genomförde Menninger (1931) och Schneck (1946) den 

första empiriska forskningen om biblioterapi på Menningerkliniken i USA. 

Intresset för psykologi och olika terapiformer speciellt gruppterapi fortsatte på 

1950-talet i USA. Vidare framhåller han att i Norden var Finland först med 

biblioterapi. I Finland kallar man oftast biblioterapi för litteraturterapi.  
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Ihanus (2004) menar vidare att på 1940-talet började i Finland diskussioner kring 

bok- biblioteks- och lästerapi. På 50-talet startades bokcirklar i anslutning till 

biblioteken. De första dikt- och litteraturgrupperna startade 1978 i Finland. 1981 

bildades Föreningen för biblioterapi i Finland som det första landet i Europa, som 

startade en sådan förening. Läsning och skrivande i terapeutiskt syfte har använts 

i Finland vid rehabilitering samt i förebyggande syfte på sjukhus och på 

öppenvårdsmottagningar. Man använde också litteraturterapeutiska metoder i viss 

utsträckning i studiecirklar och under fritidsaktiviteter, för bland andra 

handikappade, barn, ungdomar samt äldre.  

 

År 1939 bildades ALA, American Library Association, en kommitté för studium 

av biblioterapi (Ihanus, 2004). 

Den första avhandlingen om biblioterapi skrevs 1949 av den amerikanska 

forskaren Caroline Shrodes (1949). Den hette Bibliotherapy-A Theoretical and 

Clinical Experimental Study.  

 

Hon beskriver biblioterapi som ”a process of dynamic interaction between the 

personality of a reader and literature” (Brewster, 2011. s. 205). Shrodes illustrerar 

den psykiska process som biblioterapin kan skapa på följande sätt; den startar med 

identifikation, sedan följer katharsis och slutligen kan processen leda till insikt. 

Hon finner gemensamma nämnare med psykoterapin, främst psykoanalysen. 

Hennes syn på de effekter litteraturen kan ha på en läsare har påverkat senare 

teorier och modeller (ibid., s. 10).  

 

Andra viktiga verk om biblioterapi skrevs av bibliotekarien Rhea Rubin, till 

exempel antologin Bibliotherapy Sourcebook (1978) och boken Using 

Bibliotherapy – A Guide to theory and practice (1978). 

Rubin (1978) indelar biblioterapiformerna i tre kategorier; institutionell, klinisk 

och utvecklande. Efter läsningen sker en interaktion, man samtalar om det lästa. 

Då var den kliniska och den utvecklande formen de vanligaste formerna. Inom 

den kliniska biblioterapin lästes skönlitteratur i grupper ute i samhället eller på 

institutioner och meningen var att skapa insikt och beteendeförändring. Vad gäller 

den utvecklande biblioterapin så använder man också skönlitteratur eller didaktisk 

litteratur främst för individer utan psykiska problem (Brexster, 2011, s.10). 

 

Ihanus (2004) menar att litteraturterapi anses vara en metod byggd på en 

interaktion mellan ett befintligt och utvalt skriftligt/muntligt material såsom 

böcker, tidningar, ljudband, filmer och en egen skriftlig eller muntlig produktion 

t.ex. genom samtal i en terapeutisk interaktionsprocess. I den processen deltar en 

eller flera terapeuter och en klient i individualterapi eller klienterna i gruppterapi. 

Litteraturterapi i Finland bedrivs oftast i öppen eller sluten grupp. Det som 

används grundas på erfarenheter och kan vara dikter, aforismer, noveller, 

romaner, dagböcker, sagor, teaterpjäser, essäer, uppslagsverk, tidningsartiklar, 
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filmer samt websidor. Ihanus bok skrevs 2004, för snart 20 år sedan. Idag har vi 

många fler medier att tillgå, som t.ex. poddar och ljudböcker.  

 

Ihanus (2004) anser att det viktigaste i litteraturterapi är att inkludera ordet- ”det 

tredje elementet”, det textuella ”övergångsobjektet”- i den terapeutiska processen. 

I den litteraturterapeutiska situationen uppkommer flera alternativa verkligheter, 

verklighetstolkningar. De är via språket som känslor, betydelser och förståelse 

erhålls. Genom litteraturterapi kan individen låta sig bli konfronterad och kan 

utforska och bearbeta trauman, kriser och konflikter med mera. Jaget kan skapa 

och integrera nya bilder ur det förflutna och framtiden. Att verbalisera det vi 

upplevt gör att vi blir berörda och vi vill uppleva ord tillsammans och ensamma. 

Ur psykologisk synpunkt består läsförloppet av olika element, de viktigaste är 

identifikation, introjektion, projektion och katarsis. Vid de tre förstnämnda lever 

man sig in i, läser in sig i texten. Detta kan få den läsande att både skratta och 

gråta. Man kan säga att läsaren lånar tankar och känslor från personerna i boken 

och överför sedan något av sig själv till texten. Vid identifikation och introjektion 

påverkar författaren läsarens föreställningar, tankar och ibland även attityder. 

Man kan säga att läsupplevelsen fördjupas av identifikation, introjektion och 

projektion, men även av detta som kallas katarsis. Man tror att det var Aristoteles 

som myntade det sistnämnda begreppet. Ur ett psykologiskt perspektiv är katarsis 

en upplevelse där förmedvetna och eller bortträngda känslor medvetandegörs. 

Upplevelsen kan vara ångestlindrande och ibland kortvarig, men kan också 

erbjuda läkande, emotionella upplevelser. Ihanus menar att ett flertal forskare 

anser att det är en av litteraturens uppgifter att befria författarens och/eller läsaren 

från det lidande som svåra känslor kan ge. 

 

Ihanus säger i tidningen Svenska Dagbladet att varken medicinen eller 

neurovetenskapen kan hjälpa oss med våra livsvärden såsom meningen med livet 

och våra relationer. Han menar att vi behöver hitta andra vägar till etiska, andliga 

och existentiella frågor. I Finland används biblioterapi som ett komplement till 

traditionell medicinsk och psykologisk behandling, som en typ av självhjälp 

(http://www.svd.se/alternativ-medicin-mot-livsproblemen).  

 

Pia Bergström berättar i Biblioteksbladet att grundtanken är att använda sig av 

litteratur och skivande för att på ett lättare sätt komma nära sina tankar och 

känslor, att få syn på sådant vi inte visste redan fanns där inom oss. Hon har 

genomgått en biblioterapeutisk utbildning i Finland och startade sedan den första 

svenska akademiska utbildningen hösten 2017 på Ersta Sköndal Bräcke 

Högskola. Hon menar att tanken med biblioterapin är att vara ett komplement till 

andra metoder och att biblioterapi är hälsofrämjande 

(http://biblioteksbladet.se/laka-med-litteratur). 

 

http://www.svd.se/alternativ-medicin-mot-livsproblemen
http://biblioteksbladet.se/laka-med-litteratur
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Frid (2016) har skrivit en bok som heter Läsa, läka, leva: om läsfrämjande och 

biblioterapi. Hon menar att biblioterapi fokuserar mer på vad boken gör med oss 

än om ett samtal kring ett litterärt verk. På det sättet är det en skillnad mellan en 

bokcirkel och en biblioterapicirkel. Vidare anser hon biblioterapi är aktuellt för 

biblioteken av två skäl: psykisk ohälsa och läsfrämjande. Hon påpekar också 

något viktigt, att människor kan må dåligt, men att det inte behöver vara kopplat 

till sjukdom utan kan bero på händelser som är en naturlig del i livet som förluster, 

kärlek, svåra förändringar och kriser. Enligt henne brukar man skilja på klinisk 

biblioterapi som används i behandling av t.ex. psykoterapeuter och humanistisk 

biblioterapi som mer handlar om personlig utveckling, men som kan ha 

terapeutiska effekter t.ex. att lätta på känslor av skuld och skam. 

 

Suicid 

Enligt Folkhälsomyndigheten avled 2017 1189 personer i åldern 15 år eller äldre 

till följderna av suicid.  Av dessa var 841. Dessutom registrerades 355 dödsfall 

där man funnit skäl att misstänka att det handlat om suicid, men att suicidavsikten 

inte kunnat säkerställas. 

Det skedde flest suicid för män som var över 65 år och för kvinnor i åldrarna 45-

64 år. Hos männen har antalet suicid minskat med 9 procent under perioden 2006 

- 2016. Men bland kvinnor har det inte skett någon förändring under denna 

tidsperiod. Mellan länen varierar det med som lägst 9,7 suicid och som högst 22 

suicid per 100 000 personer under perioden 2012 – 2016.  

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) avlider cirka 800 000 människor varje 

år i världen av suicid. Detta betyder 11 suicid per 100 000 personer varje år. Detta 

kan jämföras med antalet döda i trafikolyckor, som var 263 år 2016, det är alltså 

4 gånger fler som dör genom suicid än som omkommer i trafiken under ett år 

(https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/statistik-om-suicid/). 

 

Socialstyrelsen benämner suicid som den vanligaste yttre dödsorsaken i Sverige. 

Man menar att död genom suicid är en följd av ett psykiskt lidande som är 

outhärdligt för den drabbade.  De anser också att suicid ofta innebär ett stort 

lidande och försämrad hälsa för närstående och andra berörda. De ser det som 

viktigt att systematiskt och förbyggande arbeta och samverka mellan olika 

instanser. 

Socialstyrelsen liknar suicid vid ett psykologiskt olycksfall, en avsiktlig 

självdestruktiv handling som leder till döden Det kan även liknas vid ett 

psykologiskt olycksfall där personen befinner sig i en situation som vid den 

tidpunkten verkar omöjlig att förändra. Socialstyrelsen påtalar att många som gör 

suicid har haft kontakt med hälso-och sjukvården. Det är därför viktigt att alla 

aktörer inom hälso- och sjukvården har kompentensen att upptäcka en risk för 

suicid. Man anser också att suicid är en vårdskada som hälso-och sjukvården med 

adekvata åtgärder hade kunnat förhindra självmordet, men ändå inte gjort det. De 

starkaste riskfaktorerna för suicid är tidigare suicidförsök och psykisk sjukdom. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/statistik-om-suicid/
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De psykiatriska diagnoserna som betyder en ökad risk är depression, bipolära 

sjukdomar, schizofreni och andra diagnoser, personlighetssyndrom samt 

missbruk, men även psykosociala problem kan öka risken samt kroppslig 

sjukdom. Hälso- och sjukvårdpersonal måste arbeta suicidförebyggande genom 

att fånga upp en patient som har suicidtankar genom att låta patienten få beskriva 

sin egen situation. Därefter ska personalen göra en riskbedömning och fatta beslut 

om vård och uppföljning. Viktigt är också förstås att följa upp suicidförsök. Inom 

alla om råden; den psykiatriska hälso- och sjukvården, primärvården den 

somatiska hälso- och sjukvården finns patienter med självmordsrisk 

(https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker/vardskadeomraden/suicid).  

 

Suicidprevention 

Regeringen gav Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen i uppdrag 

att utarbeta förslag på strategier och åtgärder till ett nationellt program för 

suicidprevention (www.socialstyrelsen.se/publikationer2006/2006-107-23).  

2008 antogs ett nationellt handlingsprogram av riksdagen med nio strategiska 

åtgärdsområden för att minska suicid (www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-

levnadsvanor/psykisk-halsa). 

 

Folkhälsomyndigheten har sedan i maj 2015 arbetat med uppdraget av regeringen 

att samordna arbetet med suicidprevention på nationell nivå. I uppdraget verkar 

de för att det förebyggande arbetet ska bedrivas enligt bästa tillgängliga kunskap 

genom ett behovsanpassat och ändamålsenligt kunskapsstödjande arbete. Arbetet 

med den nationella samordningen som Folkhälsomyndigheten gör är uppdelat i 

tre delar; samordning, kunskapsstöd och uppföljning 

(https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/). 

 

Karolinska institutet skapade år 2008 ett nationells centrum för suicidforskning 

och prevention (NASP) (https://ki.se/nasp/nationellt-program-for-

suicidprevention-i-sverige).   

De uppger att den ökade förskrivningen av antidepressiva läkemedel sannolikt har 

bidragit till den gradvisa minskningen av suicidtalet i Sverige. Minskningen är 

störst från början av 1990-talet. Försäljningen av de nya antidepressiva medlen, 

de s.k. selektiva serotoninåterupptagshämmarna (SSRI-preparaten) började öka 

1993, dvs. något senare, men det går inte att från enbart dessa data dra några 

slutsatser om orsakssamband. Effektiviteten av SSRI-preparat har belagts för 

behandling av patienter med svår depression som är den vanligaste riskfaktorn för 

suicid. Bland personer som suiciderat har man funnit att svår depression och 

depressiva faser av bipolär sjukdom, drogmissbruk, schizofreni och borderline 

personlighetsstörning varit de vanligaste diagnoserna. Anmärkningsvärt är också 

att 80 procent av suicidfallen varit obehandlade vid tiden för suicidet   

(https://ki.se/nasp/nationellt-program-for-suicidprevention-i-sverige). 

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa
http://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa
https://ki.se/nasp/nationellt-program-for-suicidprevention-i-sverige
https://ki.se/nasp/nationellt-program-for-suicidprevention-i-sverige
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I genomsnitt gör 4 personer per dag suicid i Sverige (www.spesistockholm.se/om-

självmord/). 

Inger Händestam, menar att krisstödet från samhället till anhöriga nästan 

obefintligt när något sådant sker. Hon säger att det ser olika ut i olika områden i 

Sverige. Det är ett av skälen till att biblioterapi blivit aktuellt. Inger Händestam är 

projektledare för biblioterapiprojektet ”Läsa för Livet” 

(https://www.svd.se/manga-av-oss-som-forlorar-anhoriga-i-suicid-blir-tysta-

och-tystade). 

  

Kris 

Michel (2010) hävdar att när man drabbas av en plötslig förlust och ett oväntat 

dödsfall har man haft en kort tid för psykologisk förberedelse eller inte någon tid 

alls. Kraften i den plötsliga och oväntade sorgen och de ibland våldsamma 

omständigheterna kring själva dödsfallet kan orsaka svåra problem. De första 

reaktionerna är oftast ångest och psykisk smärta, men även depressiva reaktioner 

kan utvecklas tidigt. Att vara med om en plötslig och oväntad förlust är oftast 

traumatisk och kan leda till psykisk ohälsa. Anhöriga kan också drabbas av 

skuldkänslor, föräldrar kan t.ex. drabbas skuldkänslor. Hur svår och tung den 

akuta sorgen än är för den som drabbats så är den en normal och nödvändig 

process och ska inte ses som ett sjukdomstillstånd. Men det kan vara komplicerade 

omständigheter runt dödsfallet som kan försvåra sorgen och leda till en traumatisk 

sorg eller långdragna depressiva tillstånd.  

 

SPES 

SPES grundades för 30 år sedan som en volontärverksamhet. Det är ett 

riksförbund för anhöriga och närstående till någon som tagit sitt liv. Riksförbundet 

SPES (SuicidPrevention och Efterlevandestöd) är en 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. SPES (ordet betyder 

hopp på latin) erbjuder stöd och hjälp till efterlevande. De utbildar 

kontaktpersoner, har en telefonjour som är öppen dagligen samt erbjuder träffar 

och självhjälpsgrupper för efterlevande. SPES har också en ungdomssektion. De 

har två grupper på Facebook. Den ena är sluten. Där kan efterlevande stötta 

varandra i en trygg miljö. Den andra är en öppen grupp där vem som helst kan 

läsa och skriva. Facebookgrupperna fungerar också som viktiga 

informationsforum. SPES-medlemmar får tidningen Förgätmigej fyra gånger per 

år (spes.se/om-spes/). 
 

Läsa För Livet 

Läsa för livet är ett projekt för existentiell hälsa och är ett läsfrämjande projekt 

finansierat av Kulturrådet och med Sensus som projektägare. Projektet startade i 

februari 2017 och avslutas i februari 2019. Projektets målsättning är att utveckla 

en metodik och ett material för biblioterapi som kan användas av många olika 

http://www.spesistockholm.se/om-självmord/
http://www.spesistockholm.se/om-självmord/
https://www.svd.se/manga-av-oss-som-forlorar-anhoriga-i-suicid-blir-tysta-och-tystade
https://www.svd.se/manga-av-oss-som-forlorar-anhoriga-i-suicid-blir-tysta-och-tystade
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målgrupper. Biblioterapi innebär att människor enskilt eller i grupp använder sig 

av läsning och litteratur i terapeutiskt syfte.  

Idén till projektet Läsa För Livet föddes ur ett tidigare arbete med biblioterapi i 

en av Sensus medlemsorganisationer SPES, Riksorganisationen för 

Suicidprevention och Efterlevandes Stöd. Närstående till personer som avlidit till 

följd av suicid deltog i en studiecirkel med Biblioterapi som metod. Genom 

läsning och samtal kring litteratur gavs deltagarna nya verktyg för att närma sig 

sorgeprocessen i sin livssituation.  

Läsa För Livet vänder sig till alla som känner behov av att bearbeta och bättre 

förstå livsomvälvande händelser. Sådana möter vi alla och går igenom i livets 

olika skeenden. Litteratur är en resurs som via Folkbiblioteken finns tillgängliga 

för alla (https://www.sensus.se/lasaforlivet). 

 

Sensus 

Sensus är ett studieförbund som arbetar med bildning och kultur och är en del av 

folkbildningen och verkar utifrån såväl medlemsorganisationernas uppdrag som 

ett samhällsuppdrag. Sensus som organisation bygger på en helhetssyn som utgår 

från en kristen värdegrund, utgår från demokratiska värderingar och respekt för 

den enskilda människan samt är partipolitiskt obundet. Sensus arbetsformer är 

studiecirklar, kulturprogram och annat folkbildningsarbete. De bejakar 

människans livslånga lust till utveckling och lärande samt reflektera kring 

livsfrågor. Livsfrågor är ofta mer än ett teoretiskt ämne eller samtal. Det kan 

handla om människans existens. Genom möten förstår människor sig själva bättre 

och det ökar förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva. 

(https://www.sensus.se/Om-Sensus/identitet/).  

  

https://www.sensus.se/lasaforlivet
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Min studie handlar om att undersöka samtalsledares funktion och upplevelser i 

biblioterapigrupper där både deltagare och samtalsledare förlorat någon anhörig i 

suicid. Jag ville undersöka vilken roll cirkelledaren hade och hur deras behov såg 

ut, hur deras terapeutiska process, sorgeprocessen såg ut samt hur den påverkades 

av att de var ledare. 

 

Syfte 

 

Att öka kunskapen och förståelsen om att vara samtalsledare i en 

biblioterapigrupp för människor som förlorat en närstående i suicid. 

 

Frågeställning 

 

Hur är det att ha en ledarroll i biblioterapigrupper när man själv är i en 

sorgeprocess? Hur sker ledarnas sorgearbete och självläkningsprocess när man 

samtidigt är behjälplig i deltagarnas sorgeprocess. Beskriver ledarna någon 

terapeutisk verkan, självläkning, igenkänning, gemenskap, och/eller parallella 

processer.  

Metod 

 

Val av metod 

 

Studien genomfördes utifrån en kvalitativ metod. Insamling gjordes genom 

intervjuer. Enligt Langemar (2008) kallas den vanligaste kvalitativa 

intervjuformen för halv-eller semistrukturerad intervju, vilket jag använde mig av. 

Metoden som valdes var (TA), tematisk analys (Langemar, 2008). 

En förutbestämd journalguide användes, men nya frågor kunde uppkomma under 

intervjuns gång. Eftersom min avsikt var att beskriva ledarnas upplevelser så 

använde jag mig av ett fenomenologiskt förhållningssätt. Det syftar till att 

beskriva psykologiska fenomen (Langemar, 2008).  

 

Informanter 

 

Studien genomfördes genom att intervjua ledare i SPES biblioterapigrupper.  

Informanterna var 9 till antalet varav 5 var kvinnor och 4 var män. Alla hade mist 

en nära anhörig, make, maka, barn eller syskon i suicid. De var i medelåldern eller 

i övre medelåldern och hemmahörande i antingen Stockholm, Göteborg, 

Linköping eller Norrköping. Jag reste till dem i samtliga städer och genomförde 

intervjuerna i Sensus lokaler där SPES inrymdes. 
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Insamlingsmetod 

 

Undersökningen inleddes med att sända brev via mail (se Bilaga 1.) till 10 ledare 

med en inbjudan om en möjlighet att delta i studien inom projektet ”Läsa för 

livet”, information om regler och sekretess (se Bilaga 2.) samt förslag om tider 

för intervjuerna. Därefter följde mail och ibland sms-korenspondens om hur och 

när vi skulle ses. Det var slutligen 9 ledare som hade möjlighet att delta.  

 

Intervjuguide 

 

Jag hade gjort en intervjuguide med följande huvudfrågorna (Bilaga 3.): 

  

- Hur hjälper biblioterapi dig som metod i din funktion som ledare när du är 

behjälplig för andra och hur hjälper biblioterapin dig i din egen 

självläkningsprocess? Och två underfrågor;  

- Hur upplever du biblioterapimetoden och dess struktur, är den hjälpsam, 

begränsande eller på något annat sätt?  

- Blir det någon skillnad för dig som ledare till skillnad från när du var deltagare. 

Hur upplevde du det? 

- Är det annorlunda för dig när du fått och får kontinuerlig utbildning till att vara 

ledare för en biblioterapigrupp? Med flera underfrågor. 

- Hur hjälper just ledarrollen dig i din sorgeprocess och självläkning?  

- Var det som du hade tänkt dig eller har du blivit överraskad över hur det kan 

vara att vara ledare?  

- Hur har din medverkan i biblioterapigrupper som deltagare och ledare påverkat 

dig som människa? Och en underfråga: - Vad tänker du är det viktigaste med 

biblioterapi för människors sorgeprocesser? 

- Du och deltagarna har gått i grupp. Vad tänker du om att gå i biblioterapi och 

inte i samtalsbehandling, i grupp eller individuellt? 

 

Intervju 
 

Under intervjuerna var det viktigt att erbjuda ett öppet klimat med ett aktivt 

lyssnande utifrån så få förutfattade meningar som möjligt och att ställa relevanta 

följdfrågor för att få informanterna att vilja berätta om sina erfarenheter och 

upplevelser som samtalsledare i biblioterapi. Enligt Langemar (2008) används en 

kvalitativ frågeställning och metod för att få denna förståelse och för att erhålla 

ett så fylligt material som möjligt.  Frågorna i intervjuguiden var vägledande men 

behövdes inte ställas i ordning. Nya frågor kunde uppkomma efter hand.  

Vid intervjuerna användes en digital röstbandspelare. Intervjuerna tog allt mellan 

drygt en halvtimme och drygt två timmar, men oftast tog en intervju en timme. 
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Bearbetning och analys av data 

 

Transkribering genomfördes ordagrant av samtliga intervjuer, vilket tog 5 veckor, 

längre tid än beräknat.  

Sedan gjordes en genomläsning av intervjuerna. Efter det följde ännu en 

genomläsning med grov kategorisering av varje stycke. Vidare genomläsning 

utfördes och kategorierna bröts sedan ned till en mindre mängd kategorier som 

efter ytterligare genomläsningar slutligen utmynnade i 4 huvudteman och ett 

flertal underteman. Många flera genomläsningar gjordes för att finna adekvata 

fylliga citat. I titeln används begreppet samtalsledare. I uppsatsen har jag istället 

använt det kortare ordet ledare för enkelhetens skull. Några gånger har ordet 

cikelledare använts. 

 

Etiska överväganden 

 

I citaten har jag varit noga med att bevara informanternas konfidentialitet och 

integritet genom att informanterna har avidentifierats. Har istället för deras 

egentliga namn skrivit Ledare 1, Ledare 2, och så vidare. För att undvika 

identifiering har ordval som ”någon”, ”några”, ”de flesta” eller ”alla” använts. De 

har deltagit genom informerat samtycke. När mail (Bilaga 1) sändes till ledarna 

för boka tid för intervjun, informerades (Bilaga 2) de om att den information som 

insamlades skulle hanteras på ett betryggande sätt och att de när som helst hade 

möjlighet att dra sig ur studien. Då tas all information bort som rör den ledaren. 

Flera informanter uppgav att de inte använde begreppet självmord utan istället 

användes begreppet suicid, därför har jag i de flesta fall också använt ordet suicid 

detta arbete.   

Jag var noga med att vara lyhörd vid intervjuerna inför hur mycket de ville berätta 

om den avlidne anhörige och dennes bortgång för att minska risken för 

retraumatisering.  Några talade mer om den anhörige, andra nästan inte alls.  Flera 

uttryckte att intervjutillfället även gav dem tillfälle till ytterligare bearbetning av 

traumat. Vid intervjutillfället blev alla informerade om att de kommer få ta del av 

uppsatsen genom SPES när den är klar.   

 

Resultat 

 

Genomgången av intervjusvaren ledde till att 20 teman identifierades. De 

analyserades ett flertal gånger och sammanfattades till 4 huvudteman med 17 

underteman. Så småningom utmynnades de till 10 underteman. 

Har citerat alla informanter ett flertal gånger och har kallat dem Ledare 1, 

Ledare 2 och så vidare. 
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Tema 1: Ledare och deltagare 
 

-Att vara ledare respektive deltagare  

Det fanns både skillnader och likheter med att vara ledare. Några samtalsledare 

ansåg att de agerade både som ledare och deltagare, även om de tog på sig en 

ledarroll kände de sig lika mycket som deltagare som ledare.  

 
Men jag vet inte, egentligen tror jag inte att det är så stor skillnad på att vara ledare och 

vara deltagare, för att det jag kan se skillnaden på är att jag kommit längre i min 

sorgeprocess (Ledare 8). 

 

Både deltagare och ledare, det blir en sorts mix (….) men vi försöker minimera vårt 

eget deltagande (Ledare 7). 

 

En annan ledare kände sig mest som deltagare, men påtalade skillnaden i 

erfarenhet.  

 
Jag känner mig nästan som en deltagare. Ledarrollen är mycket det praktiska, se till att 

det fungerar, kallelser, få hit folk (….) jag har ju betydligt större erfarenhet än dom 

andra har, livserfarenhet som är viktig i ledarrollen (Ledare 6). 

 

Somliga uttryckte att de stod tillbaka för deltagarnas skull medan några andra inte 

alls tyckte att de höll sig tillbaka. Men det centrala för alla var att de var där för 

deltagarnas skull, att de förhöll sig mest som ledare.  

 
Vi är ju allihop lekmän, vi är inte utbildade på något sätt utan det har fått växa fram, så 

jag tror att den första tiden som samtalsledare så var man nog mer fokuserad på det 

kanske, att alla skulle få komma till tals, att man skulle styra samtalet och då kanske 

man inte kände sig delaktig själv alla gånger, visst man kunde flika in med saker och så 

(Ledare 4).  

 
Jag märker (…) att jag får stå tillbaka, jag kommer göra så här också om jag märker att 

det är svårt att börja, vi släpper ordet fritt, den som vill får börja, men om det blir väldigt 

trögt efter att vi läst en text, då kan jag säga att jag tänkte på, att jag håller det kort (….) 

eller bara ge en kommentar (Ledare 1).  

 

-Att ta ansvar som ledare  

Alla kände ett sorts ansvar som ledare för deltagarna. 

 
Skillnaden i ansvaret är väl att det är upp till mig och (….) att hålla strukturen, 

att förbereda (Ledare 1). 
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En ledare uttryckte också att det fanns en känsla av att alla i gruppen kände ett 

ansvar. Det var i en grupp som var öppen och tog in nya deltagare allt eftersom. 

 
 Och sen i alla fall kände jag så, man kände lite ansvar, vad händer om nån bryter ihop 

här och springer ut, hur gör man då /skratt/ vad har vi för ansvar egentligen började man 

tänka (….) Alla som är med i ett sånt här samtal tycker jag stöttar varandra väldigt bra 

(….) känner nog oftast lite ansvar och det här medlidandet, framförallt dom som kanske 

inte är precis nydrabbade, ibland har vi personer med när det kanske har hänt för bara 

några dagar sen (Ledare 4).  

 

De flesta ansåg att det påverkat dem som människor att vara ledare i en 

biblioterapigrupp, att det var värdefullt att hjälpa andra.  

 
Det har stärkt mig, jag har en, jag känner jag har en lite, lite finare guldkant på min 

självkänsla, så jag känner jag att det är värdefullt och fick möjlighet att förvalta det 

värdefulla /en lång tystad följer/ (Ledare 1). 

 

När man ser att det blir en sån där utveckling och att dom mår bättre, det är klart att det 

är tillfredställelse, känna att man hjälper till på något sätt (Ledare 6).  

  

De kände att de mådde bra av att hjälpa andra. 

 
Alltså för mig är det att jag känner mig starkare då när jag kan, känner att jag är 

behjälplig för andra (Ledare 9).  

 

Flera ledare vågade ställa även de svåraste frågorna nu efter att ha varit ledare 

under en tid.   

 
Nu så här efteråt vågar jag fråga mer om döden och ”tänker du på att du inte vill leva 

nu då” (…) att jag går ännu mer på djupet nu, vågar utmana och fråga rakt ut (Ledare 

2).   

 

Ja, man vågar mer, vågar gå fram och fråga liksom. Det är en av de större skillnaderna 

mot hur man var förr och nu (Ledare 9).  

 

För flera hade det blivit som en livsuppgift.  

 
Ja, jag vet inte hur det förändrat mig (.…) jomen man kan väl känna att man har nån 

uppgift där och det känns viktigt, så kan jag säga, jag vet inte annars vad jag ska säga 

(Ledare 5).  
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Tema 2: Sorgeprocessen 
 

-Ledarnas sorg  

Alla ledarna uttryckte att en förutsättning för att vara ledare var att de kommit 

längre i sin sorgeprocess än deltagarna. Detta var viktigt för dem.  De allra flesta 

tyckte att det skulle ha gått minst 2 år innan man kunde vara ledare, men för de 

flesta hade det gått längre tid. En 2-årsregel tillämpades innan man kunde vara 

ledare. 

 
Då började jag säga att jag kan tänka mig att jag kan kunna ställa upp som ledare (….) 

och då sa dom att man måste ha haft den här sorgen eller vad man ska säga, sorgen finns 

ju i hela livet, i 2 år (Ledare 3).  

 

Jag har ett visst förarbete gjort, för att det gått tio år för mig, jag har gått igenom och 

går igenom en del processer som dom som drabbades för kortare tid sen än jag, inte är 

i ännu (….) jag har en förståelse för och kan leda samtalen in på och även leta i 

litteraturen efter saker jag tänker, det faller sig naturligt, det här kan vi ta nästa gång, 

för jag har varit där (Ledare 1). 

 

Sen är det ju så att bara för att det gått längre tid så är det inte säkert att man passar 

som ledare eller vill vara det. En av ledarna som reflekterade kring det tyckte att 

man behövde ha vissa kvalitéer för att vara en bra ledare.  

 
Att man är som man är, som man säger att man är, att man inte blir förändrad, det är 

väldigt viktigt som ledare, att man inte växlar i humöret och så (….) lugn i sinnet brukar 

jag säga (Ledare 3). 

 

En ledare uttryckte att för de nydrabbade eller för dem som inte kommit så långt 

i sin sorgeprocess, kunde ledarna bli ett sorts levande bevis för att man överlever 

en sådan här svår sorg. Ledarna sitter där livslevande och har kommit en bit längre 

i sin sorgeprocess.  Ledarna kan till och med skratta och skoja emellanåt. Det 

kunde det kännas hoppfullt för deltagarna att trots de svåra känslorna de hade i 

början av sin sorgeprocess, så skulle det bli bättre på sikt. 

 
Dom tyckte att det kändes skönt det här att vi kunde dela med oss som vi sa att man kan 

överleva sånt här som ni ser va. Jag tror att det är väldigt viktigt att dom får ett bevis för 

att man klarar av det här va, jag trodde jag skulle gå under och så går det liksom va, 

även om det kostar på (Ledare 5).  

 

Ledarna kände ett ansvar för sorgebearbetningen. För alla ledare var 

sorgeprocessen det centrala. Att stödja, sätta igång den speciellt om någon 

deltagarna hade fastnat och hjälpa dem vidare genom det svåra.  Dessutom var det 

viktigt att de inte skulle känna sig så ensamma som man oftast gör i början, vilket 

framkommer nedan.   
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Det beskriver alla, att dom känner sig så ensamma, dom kan bara komma hit och prata, 

omvärlden fattar ingenting, ”har du inte släppt det där ännu, det har gått sju år sen”, får 

dom höra (Ledare 7). 
 

Något annat ledarna nämnde var hur man skulle stödja och trösta varann. Man 

gjorde på lite olika sätt. 

 
Ja, vi tröstar för det räcker med att titta på varann. Alltså den här ögonkontakten, man 

ser att när man tittar på en annan människa att den förstår mig, alltså blickarna räcker 

många gånger eller en beröring (.…) Jag brukar ge tårservetter (….) Är man där är det 

också en tröst, då ser man ju att den där personen bryr sig om att mina tårar rinner 

(Ledare 9).  

 

I en annan grupp hade man bestämt sig för att vara försiktig med att trösta för att 

inte störa deltagarens sorgeprocess, man ville inte avbryta när deltagaren var mitt 

upp i något som behövde processas. Man fick i så fall be om tröst om man behövde 

det. 

 
Det är inte per automatik att man måste trösta nån som är ledsen, utan att man faktiskt 

också får en möjlighet, möjligen sträcka fram ett paket näsdukar, att man drar gränsen, 

därför att om min sorg blir för tung för dig att bära, då blir jag faktiskt avbruten att 

faktiskt få visa min sorg och det har varit väldigt uppskattat (.…) det kanske inte är 

säkert att den som gråter stora tårar behöver en arm runt omkring sig. Man behöver ett 

visst utrymme (…) vi har gjort upp vissa riktlinjer att är det så att om man behöver det 

får man be om det (Ledare 1).  
 

Ledarna berättade att de inte sörjt klart, det gjorde man nog aldrig, sa flera av dem, 

men att de hade kommit längre i sorgeprocessen än deltagarna.  

 
Den stora skillnaden är att jag kommit längre i min sorgeprocess (.…) det är inte 

bearbetat färdigt och det är inte färdigt ännu, men nu har jag lärt mig, nu har sorgen 

blivit nånting som jag lärt mig att leva med. Sorgen finns där, men den är mer i form av 

saknad (Ledare 8).  

 

Några tyckte det hjälpte att känna sig behövda och att det var läkande att uppleva 

andras läkande. De ansåg att det var viktigt att få höra, lyssna på andras tankar, 

upplevelser.  

 
Hur det hjälper mig, ja, jag får ju, jag känner mig behövd eller vad jag ska kalla det för, 

det kanske låter lite konstigt, men det är bra att man kan vara till hjälp så. Det är det 

faktiskt men jag vet, det hjälper ju mig att ja, jo men det här att läsa böckerna och att 

känna igen sig och att se att man kan och att vi haft olika erfarenheter också när det 

gäller att drabbas (Ledare 5).  

  

Det är läkande också att se dom (.…) så det läker på nåt sätt även om det aldrig läker 

helt ändå, men man klarar av att leva med det i alla fall (Ledare 6). 
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Några andra ledare tyckte att själva förberedelsearbetet innan man skulle träffas i 

biblioterapigruppen var hjälpsamt för läkningsprocessen. 

 
Man får en väldig styrka i läkningsprocessen känner jag i alla fall att det är, och det att 

vara ledare, att behöva tänka igenom det här med våra teman då det gör ju att man 

bearbetar ju sin sorg själv då, man sitter och tänker igenom vilka teman man ska ha 

utgående från sig själv och hur man själv såg på dom olika stegen i sorgearbetet (.…) 

det är också en del i sorgeprocessen att man som ledare då får beta igenom dom här 

faserna, sen försöka dela med sig till dom andra, så att och varför vi har valt det här 

temat (Ledare 7).  

 

-Den gemensamma sorgen  

Det var viktigt för ledarna att de hade en gemensam erfarenhet med deltagarna av 

att ha förlorat en närstående i suicid, att det gav mycket. 

  
För min personliga del så känner ju jag att just de här samtalen och att få prata med 

andra som varit med om liknande saker, det har hjälpt mig, jag känner att jag har kunnat 

bearbeta min sorg med hjälp av det (Ledare 4). 

 

En ledare drog det så långt som att om en ledare i en biblioterapigrupp inte hade 

den erfarenheten, så skulle det vara svårt att förstå deltagarna. 

 
Som ledare så ska jag ha en egen erfarenhet för annars får du inte förståelse för 

deltagarna (Ledare 9).  
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Tema 3: Det terapeutiska i biblioterapi 

 

-Biblioterapi som ett upplevelsebaserat verktyg 

Ledarna ansåg att böcker eller andra upplevelsebaserade verktyg hade stor 

betydelse både för ledarnas och deltagarnas sorgearbete. Böckerna handlade som 

oftast om suicid i biografisk form eller var mer informativa om just ämnet suicid. 

Man kunde även använda sig av musik, texten till en sång, poesi, film m.m. 

 
Vid ett avslutande tillfälle i våras så skulle (.…) var och en skulle ta med sig nån musik 

som betydde mycket för en (.…) och då fick man också berätta om den man saknade 

och det blev väldigt bra. Så vi försöker ju ha fokuset i samtalet ska vara runt det lästa, 

det skrivna ordet självklart, men det skrivna ordet finns ju i många uttrycksformer, det 

finns i musik, det finns i film (….) För första gången i måndags tittade vi på en långfilm, 

annars har vi tittat på inslag, kortare inslag, som handlar om suicid på något sätt (Ledare 

8).    

 

En av de viktigaste sakerna är väl att biblioterapi är ett hjälpmedel ifall man stannat i 

sorgen då liksom och få, så man kommer över knölen med hjälp av och så där plus då 

att när man läser texter då får ord på sina känslor. Man får en förklaring, förståelse på 

känslorna man har i kroppen (Ledare 9).   

 

Flera ledare benämnde vikten av bokens text och författarens egen beskrivning av 

sin sorgeprocess, vilket gjorde att man kunde känna igen sig, få kontakt med sin 

egen sorgeprocess, men samtidigt kunde det ge en distans. Det kunde behövas för 

att våga prata om det, att det inte behövdes kännas så personligt eller utelämnande 

om det inte i den stunden kändes rätt att göra det. Att det ibland var enklare att 

tala om författarens sorgeprocess än om sin egen. 

 
(….) tycker du att det är jobbigt att prata i grupp och vet inte vad du ska säga så har du 

alltid ett fokus, du kan läsa en rad i boken, du kan prata om det du läst i boken, den blir 

bortanför dig själv om du har det jobbigt för dig själv, det tror jag är väldigt bra. (…. ) 

och du lyssnar också och är man arg eller nånting, det blir inte alltid så utelämnande när 

man pratar, det blir personligt ofta, men det blir inte utelämnande utan men du kan vara 

så personlig du orkar vara (.…) via en författare eller en film eller vad det är och då 

öppnar det upp för att bearbeta och så lyssnar du på andra som läst samma sak (Ledare 

8). 

  

Att använda andras ord som katalysator för sina egna känslor jag känner, det dyker upp 

känslor som man inte visste om att dom fanns där, så att man kan, biblioterapin hjälper 

en att gräva sig djupare ned i sin egen sorg och sin egen världsbild på nåt sätt och det är 

väl det jag ser som styrkan med biblioterapi att använda som en känslokatalysator (….) 

ordets kraft (….) ordets läkande kraft (Ledare 7). 

 

-Värdefulla insikter och viktiga stunder i biblioterapin  

Flera ledare uppgav att det skedde speciella euforiska stunder i 

biblioterapigruppen. Några ledare beskrev som att det kunde bli en speciell 
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förhöjd stämning i gruppen som de tyckte var intressant och inspirerande och som 

kunde leda till värdefulla insikter. Det uppstod en längtan för dessa ledare efter 

att flera sådana stunder skulle uppkomma både för egen del och för deltagarnas 

för att det var så givande och läkande. 

 
(.…) vid ett flertal tillfällen så har det blivit de här riktigt intressanta diskussionerna så 

man nästan blivit lite euforisk, ja så då har det hjälpt mig (….) man känner bara en 

känsla liksom (.…) och nån gång när det hände igen så var det en kvinna som var med 

då, då kom vi fram till att det är så fantastiskt när man får känna det (Ledare 2). 

 

Jag fick nästan en sån här uppenbarelse, alltså det var mer sån här men herregud, nu 

förstår jag omgivningen bättre och var jag befunnit mig hela tiden (.…) trodde jag var i 

samma bubbla som dom andra, alltså livsbubbla (….) men så upptäckte jag att dom inte 

förstod mig, jag kände mig utanför (.…) vi pratar på olika frekvens (...) Åh, nu fattar 

jag, jag fick en sån där ståpäls (….) en sån euforisk upplevelse, jag förstår. Nu inser jag 

var det var, vilken lättnad det blev, när man insåg varför man såg på dom andra på ett 

annat sätt (Ledare 7).  

 

-Terapeutiska inslag i biblioterapin  

Flera av ledarna hade gått i stödsamtal eller i psykoterapi efter att de hade förlorat 

sin närstående i suicid.  

Ledarna var överens om att biblioterapi inte var som vanlig terapi, men att det 

skedde terapeutiska processer. 

  
Så man måste vara beredd på att allt kan hända va, man sätter igång processer som och 

det är inte helt, så jag har tänkt på det ibland också, man vet ju inte vad dom tar med sig 

hem om du förstår vad jag menar (Ledare 5). 

 

De ansåg också att deltagarna fick terapeutisk hjälp av biblioterapin.  

 
Jag tror att vi som håller på med det här som har blivit drabbade, det ger oss också en 

terapeutisk hjälp, att det hjälper att man få vidga sina vyer på det sättet att man kanske 

får frågor eller samtal som man inte själv har tänkt på att som man kan bearbeta 

(Ledare 3). 

 

Ledarna sa också att det skedde terapeutiska möten för dem som ledare och för 

deltagarna. De påtalade också att de inte var terapeuter och att de som ledare 

behövde vara medvetna om det och informera deltagarna om detta. 

 
Det blir ett terapeutiskt möte, men jag är inte terapeut, vilket naturligtvis gör att 

jag inte, jag känner att jag inte tar på mig mer ansvar än jag faktiskt förmår att 

klara av och jag är tydlig med det, att vi inte är terapeuter (Ledare 1).  
 

Ledarna tyckte att biblioterapi är ett komplement till traditionell psykoterapi och 

inte kan ersätt det. Några tyckte till och med att biblioterapi är bättre. De flesta 
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ledarna upplevde att biblioterapin var ett komplement till psykoterapi enskilt eller 

i grupp. 

 

En tyckte att psykoterapi blev mer uppstyrt medan en annan tyckte tvärtom att 

biblioterapin var mer uppstyrd.  

 
Nej, jag tycker att biblioterapi är mycket bättre, det är mer uppstyrt, En vanlig 

samtalsgrupp den, den kan ju bli bra men det kan också bli, inte hända så mycket utan 

att det här att man läser och det blir uppstyrt och att man har nåt att referera till och nåt 

att samtala om. Det tycker jag har varit bra (Ledare 6). 

  

Vi är ju trots allt lekmannaterapeuter, vilket är guld, jättemycket värt, det tycker jag 

verkligen, men samtidigt så kanske jag tänker att när man går i lite mer riktig terapi 

(….) då tänker jag att det blir lite mer uppstyrt, då berättar inte den så mycket om sina 

erfarenheter (.…) så jag tänker att det är det som är skillnaden fast eller jag tänker att 

det verkligen är ett komplement, alltså de kompletterar varandra (Ledare 2).  

 

Några ledare ansåg att biblioterapin var bättre. 

 
Jag tror inte biblioterapin kan ersätta samtalsbehandling, det tror jag inte, den kan 

komplettera eller ibland kanske biblioterapin kan vara bättre också, det beror på lite 

grann (Ledare 8).  

 

Några menade också att de som ledare var professionella inom detta område, 

mycket genom sina egna erfarenheter. 

 
Vi är ju inte utbildande terapeuter som du vet (….) på samma nivå tror jag för annars så 

är ju terapeuten lite högre upp annars, det är hon ju annars (….) hon har samtalet utifrån 

sin profession, det har ju inte vi va, även om vi på ett vis, så är vi professionella inom 

det här om du förstår vad jag menar (Ledare 5). 

 

Enligt en annan ledare var det just ordets läkande kraft som hjälpte och att man 

var där som medmänniskor som talade med och lyssnade på varandra.  

 
Jag tror på ordets läkande kraft, det är väl det att det är underskattat, jag börjar förstå 

vad terapi betyder (.…) just att vara människa, att vara människa att kunna lyssna på 

ordet, det tror jag är det viktigaste och det tror jag biblioterapin gör, den tar hand om 

det där liksom kombinerat med att vi har en förståelse för vad som har hänt, man slipper 

sitta och förklara (….) Så den kombinationen att vi kan hur lyssna tror jag, lyssna och 

få prata av sig. Ja, det är märkligt orden kan läka faktiskt (Ledare 7). 
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Tema 4: Strukturen i biblioterapi 
 

-Att komma som man är  

Alla ledare tyckte att strukturen var viktig för att skapa en ram för hur samtalen 

skulle gå till, så att deltagarna vågade berätta om sin sorg.   

Att förlora en nära anhörig är en allvarlig händelse som är mycket svår att hantera, 

ledarna beskrev att man i början kunde vara väldigt arg, förtvivlad, känna sig 

sårbar, att känslorna gick upp och ned eller att man kunde känna en tomhet eller 

uppleva sig som avstängd. Enligt deras erfarenhet var det dagsformen som 

avgjorde vad man orkade med. Att ställas inför krav kan upplevas som 

oöverstigligt när man är chockad och/eller i djup sorg. Av den anledningen var 

det inget krav för deltagarna att läsa det stycke i boken som ledarna valt ut till 

nästa samtalsträff utan man hade löst det genom att dra ut kopior på de aktuella 

avsnitten som deltagarna fick när man skulle tala om dem, detta för att deltagarna 

skulle kunna känna sig fria att bara göra det som de mäktade med. 

 
Det är inget krav på att man måste ha läst, man läser ju så mycket man orkar (….) Så 

ibland så orkar man kanske inte kan läsa, men då kan man höra om nån annan som läst 

(Ledare 8). 

 

Det kravlösa gällde också överlag, att man som deltagare bara kunde komma och 

sitta med utan att säga något, bara vara där utan motprestation, det räckte med att 

bara lyssna om det var det man behövde. 

 
Jag tror det är väldigt viktigt att säga från början att man måste ju inte säga nåt och man 

måste inte säga sitt riktiga namn eller man måste inte säga vad man mist utan kanske 

bara tänder ljuset och så säger man ingenting, man måste få lov att göra som man 

känner, vi har inget dömande här överhuvudtaget (Ledare 3).  
 

De flesta informanterna tyckte att det skulle ha gått ungefär 2 år sedan suicidet 

innan deltagarna kunde börja i biblioterapi  

 
Jag tror inte man ska börja med biblioterapi när man är nydrabbad, utan att det ska ha 

passerat en viss tid då. Kanske upp till två år, det tror jag stenhårt på, inte börja för tidigt 

med sånt (Ledare 9). 

 

Det ska ha gått minst ett och ett halvt år innan de får komma hit (….) man ska ha landat, 

man ska ha haft den där första födelsedan och den jädrans julafton som, första årets 

julafton är totalt hemsk, fruktansvärd julafton alltså. Och det upplever alla och när man 

kommit över det där, första årets vedermödor, då är man mer mottaglig, tycker vi 

(Ledare 7).  

 

Men det fanns ledare som trodde att det skulle fungera att ha nydrabbade i 

biblioterapigruppen.  
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Det är fler som är med nu som är, dels så har dom gått ”Läsa för livet” tidigare och så 

dom erfarna och har det gått många år så dom kan stötta dom som är nydrabbade, så det 

ska nog fungera (Ledare 6). 

 

-Olikheter i biblioterapigrupper  

Strukturen både skilde sig åt men det fanns också vissa likheter i de fyra 

grupperna. I en grupp hade man renodlat strukturen mer, hade strikta regler och 

ramar. Den gruppen var sluten. I de andra grupperna var strukturen mer flytande 

och öppen, men ledarna i en av de grupperna ville ha det mer uppstyrt. I en annan 

grupp hade de varit samma deltagare under en längre tid, men skulle öppna upp 

för andra. I den sista gruppen tyckte den ena ledaren att det var en fördel med 

öppen grupp medan den andra ville ha det mer uppstyrt. 

 
Jag känner ett ansvar att det ska bli bra, att vi som ledare ska styra upp det (....) men jag 

skulle vilja göra mer, jag skulle vilja att vi styrde upp det mer så vi har potential att 

utvecklas (Ledare 2). 

 

Ja, jag vet precis när det ska hända och när vi ska göra vad och för dom är det bara att 

luta sig tillbaka och slappna av. Och dom, det har bara varit positivt, det har snarare 

varit så om vi nångång gått ifrån och släppt lite och fått kommentarer att det är mycket 

bättre när ni håller på strukturen och man inte får avbryta (.…) det visar sig ganska 

snabbt vilka det passar för och som inte kommer tillbaks (Ledare 1). 

 

-Struktur som ram och trygghet  

I alla grupper hade man två ledare. Dels för att stödja varandra och dels för att 

ha större möjlighet att stödja deltagarna på olika sätt. Ibland kräver situationen 

att den ena ledaren går ut ur rummet med en deltagare som blivit väldig ledsen 

för att ta hand denne och den andra ledaren stannar då i rummet med de övriga 

deltagarna för att fortsätta biblioterapin. När något sådant händer är det viktigt 

att man är två. I en grupp var man tre ledare som alternerade, men man var två 

ledare åt gången.  

 
Det är därför vi är två så vi kan gå ifrån med den ena eller vad det nu är för nåt, det 

brukar jag faktiskt informera om att är det så att om man inte vill prata inför grupp kan 

vi gå åt sidan i ett annat rum och prata (.…) det kanske är nåt som poppar då i dom, som 

gör att dom inte klarar av att sitta där och det verkar som dom flesta inte vill, gråta inför 

andra, det tycker jag att jag märker väldigt mycket (Ledare 3). 

 

Strukturen var viktig för att den skapade en ram, trygghet och atmosfär i gruppen, 

men den skulle vara kravlös i viss mån. En av ledarna påpekade att på en av 

utbildningsdagarna för ledarna så framkom det hur avgörande det var med att ha 

en tydlig struktur, att det då kom fram nya dimensioner av sorg. 

 
Det var märkligt hur viktigt det där var; en förutbestämd mötesstruktur, att det då 

skapade den där tryggheten i gruppen och att just det att vi kände varann i gruppen så 
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deltagarna kände ett stort förtroende i gruppen och då vågar man orka dela med sig av 

sina djupaste känslor av sorg (Ledare 7). 

 

I en grupp hade man en tidsgräns på hur länge en deltagare fick prata så att alla 

fick tid att tala. 

 
(….) och så det där med tidsgränsen (….) så då vet vi att dom ska avsluta och det 

fungerar jättebra (Ledare 7). 

 

Det beror på hur många vi är (.…) då handlar det om kanske fem minuter per person 

och då håller jag tiden (….) vi hade den överenskommelsen (….) om det gått fem 

minuter och jag märker att det här inte håller på att knytas ihop heller, då knackar jag, 

därför det är en signal att nu behöver du inte avbryta så, men du behöver knyta ihop 

påsen, för vi måste gå vidare (Ledare 1). 

 

Men i de andra grupperna hade de inte en specifik tidsgräns; ledarna löste det på 

annat sätt t.ex. genom att styra, avleda eller säga till på ett fint sätt. 

 
Det är inte så ofta att man behöver gå in och styra samtalet tycker jag, inte på det sättet 

att man måste avbryta nån, ”nu får du vara tyst för nu ska den personen prata” utan sättet 

man kan styra på är mer att man kan, när man själv får en syl i vädret /skratt/ kan passa 

på att kanske, nej men den här saken som stod här kanske (….) avleda och styra samtalet 

mot nånting annat kanske, men inte att man känner att man behöver bryta in på det 

sättet, det trodde jag att man kanske skulle behöva göra mer än vad man gjort eller 

behövt göra (Ledare 4). 

 

Vi har ingen tidsbegränsning, nej, nej, det ger sig själv (….) nej vi säger ju inte att nu 

får du prata i fem minuter, nej, det vore förfärligt (.…) 

som ledare så har man tycker jag en skyldighet att lite gå in och styra, att man säger 

det på ett fint sätt att det kanske är fler nu som vill framföra något, så får du 

återkomma nästa gång istället (Ledare 5). 

 

Vidare att det var viktigt att skapa en god öppen atmosfär med en känsla av 

samhörighet vilket i sin tur skapade trygghet. 

 
Jag tror att vi skapar nån sorts värme och närhet till varandra som är viktig (Ledare 5).  

 

Man lär känna varandra, man blir vänner på nåt sätt va, man öppnar sig och pratar om 

sitt innersta, om känslor (.…) och det är det som skapar tryggheten (Ledare 6). 

 

Utbildningen till ledare var viktig tyckte de alla. En ledare uttryckte att 

utbildningen var nödvändig för henne för att över huvud taget vara ledare. 

 
Ja, utbildning, det var en förutsättning (….) Jag hade inte gjort det annars (….) Utan jag 

kände att jag behövde en grund att stå på, människor att återkomma till (Ledare 1). 
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Samma ledare uttryckte att hon skulle önska att hon på utbildningen fick verktyg 

för hur deltagarna skulle bete sig utanför ”terapirummet”. Att man inte frågade 

varandra vidare om sorgeprocessen på t.ex. sociala medier eller när 

biblioterapitimmarna är slut. Hon menade att man kunde känna sig sårbar efter en 

biblioterapisession och kunde ha svårt att sätta gränser för vad man ville berätta 

och när. 

 
Det är kanske något som saknas i de här utbildningssammanhanget, att man ger 

människor verktyg och en struktur som sträcker sig även utanför rummet när man träffar 

varandra utanför rummet. Många träffar varann på Facebook (….) (Ledare 1). 

 

En annan ledare kände att utbildning var viktigt för att få lära sig att utveckla 

biblioterapin, lära sig hantera svåra känsloutbrott, att detta medförde en större 

trygghet i ledarrollen. 

 
Jag tycker att det är jätteviktigt att man får nya intryck från andra hur man ska bedriva 

verksamheten och utveckla den och att man känner sig trygg i sin ledarroll för det är 

något helt nytt (….) här ska man leda folk i känslolivet (.…) och få intryck i hur man 

ska hantera situationer när nån blir väldigt ledsen och såna saker att man vet vad man 

ska göra då (Ledare 7). 

 
Man blir starkare för varje gång man vart där (….) Man får fylla på sitt förråd av 

erfarenheter och andras erfarenheter (Ledare 3).  
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Diskussion 

 

Studiens syfte var att undersöka hur samtalsledare upplever att ha en ledarroll i en 

biblioterapigrupp där både samtalsledare och deltagare förlorat en närstående i 

suicid. Den viktigaste frågeställningen var hur ledarnas sorgearbete och 

självläkningsprocess såg ut när de samtidigt skulle hjälpa deltagarna i deras 

sorgeprocess.  

Studien visar att ledarna fördjupar sin sorgeprocess när de som ledare stödjer, 

lyssnar på deltagarna och när de som ledare delar med sig samt när de förbereder   

sig inför gruppen. Det visade sig att det var värdefullt att hjälpa andra, att det 

kändes bra att vara behövda och genom lyssnandet på andras berättelser fortsatte 

självläkningsprocessen. Ledarna ansåg också att de upplevelsebaserade verktygen 

var verksamma, att de hjälpte dem och deltagarna att komma i djupare kontakt 

med sin sorg. Ibland upplevde de euforiska ögonblick med insikter och 

genombrott som följd i sorgeprocessen.  Ledarna beskrev också att strukturen var 

viktig för att våga gå djupare i sorgeprocessen. Att atmosfären var öppen gjorde 

att både samhörighet och trygghet upplevdes.     

 

En annan frågeställning var om ledarna ansåg att gruppen hade någon terapeutisk 

verkan hos både dem själva och deltagarna. En ledare sade att biblioterapin gav 

terapeutisk hjälp. Ledarna uttryckte att biblioterapin hjälpte dem till självläkning, 

att stunder av igenkänning ofta uppkom och att mellan både deltagare och ledare 

skedde parallella processer i sorgearbetet genom den igenkänning som upplevdes 

när någon annan delade med sig av sin upplevelse. De delade olika 

verklighetsbeskrivningar med varandra dels utifrån boken men också genom 

varandras berättelser, upplevelser och bearbetning av sorgen tillsammans. Min 

uppfattning är att det uppstod s.k. parallella processer mellan personerna i 

grupperna. Någon delade med sig av sina svåra känslor och det väckte känslor och 

påverkade sorgeprocessen hos någon eller några andra i gruppen.  

I och med att ledarna kommit längre i sin sorgeprocess så kunde de bättre 

härbärgera sina känslor och mest inrikta sig på att leda och stödja deltagarna. Flera 

av ledarna gjorde ett förberedelsearbete inför biblioterapigruppens träffar, vilket 

medverkade till att dessa ledare fördjupade sin sorgeprocess. De flesta ledarna 

tyckte att biblioterapin inte kunde ersätta vanlig terapi, men att den var ett bra 

komplement. Några ledare tyckte att biblioterapin var bättre. 

 

I temat Ledare och deltagare beskrev ledarna att det var viktigt att de som ledare 

hade kommit längre i sorgeprocessen än deltagarna för att kunna stödja dem i 

deras sorgeprocess. Ledarna kände ett sorts ansvar för detta att hjälpa deltagarna 

vidare i sorgeprocessen. En ledare påpekade att även gruppdeltagarna förmedlade 

ett sorts ansvar och stöd till de andra i gruppen när det behövdes. De flesta ledarna 

kände sig som både ledare och deltagare, men det centrala var att de fanns till för 

deltagarna. En ledare menade att de var lekmän, och hur ledarrollen skulle gestalta 
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sig, hade fått växa fram varefter. Ledarna uttryckte också att det var värdefullt och 

att de mådde bra av att hjälpa andra i samma situation. De upplevde också att de 

blivit modigare att ställa nödvändiga svåra frågor och för några hade själva arbetet 

som ledare blivit en sorts livsuppgift. 

 

Under temat Sorgeprocessen framhöll ledarna också sitt ansvar för deltagarnas 

sorgeprocess. Det visade sig att det för ledarna hade gått mer än 2 år sedan deras 

närstående avlidit. De tyckte att detta gjorde det lättare att ha en fördjupad 

förståelse för deltagarnas sorgeprocess och var någonstans de befann sig i den. 

Ledarna ville också förmedla till deltagarna att de inte var ensamma. En ledare 

ansåg att en ledare fungerar som ett sorts levande bevis, att det är möjligt att 

överleva i en sådan här svår situation och att det ingav hopp. Tröst erbjöds på 

olika sätt i grupperna. Ledarna tyckte att det var viktigt att de hade samma 

erfarenhet som deltagarna, det ökade ledarnas förståelse. Ledarna upplevde att det 

kändes bra att vara behövda och kunna hjälpa deltagarna. Att lyssna på andras 

berättelser läkte något inom dem. För några ledare betydde själva 

förberedelsearbetet inför träffarna mycket för deras sorgeprocess och 

självläkning. Ledarna uttryckte att de inte sörjt klart, men att de nu kunde leva 

med sorgen och saknaden. 

 

I temat Det terapeutiska i biblioterapi berättade ledarna att de upplevde 

biblioterapimetoden som verksam, att själva de upplevelsebaserade verktygen; 

böckerna om suicid, poesi, musik, film, en sångtext m.m. kunde alla vara 

hjälpsamma i sorgeprocessen. Att genom dessa verktyg, texten, en beskrivning av 

en annan människas upplevelse kunna känna igen sig, komma i kontakt med 

sorgeprocessen och få en distans som ibland behövdes för att våga tala om det 

svåra. Det blev inte bli så utelämnade, bara så personligt som personen själv valde. 

Några ledare framhöll att det ibland kunde uppstå euforiska ögonblick som kunde 

leda till starka insikter och genombrott i sorgeprocessen. Ledarna ansåg att det 

skedde terapeutiska processer, terapeutiska möten och att både de och deltagarna 

fick terapeutisk hjälp av biblioterapin, att den kunde vidga deras vyer. Men alla 

sa att de var medvetna om att de inte var professionella terapeuter och att detta 

även förmedlades till deltagarna. Nästan alla ledare tyckte att biblioterapin var ett 

komplement till vanlig terapi och inte kunde ersätta det. Några ledare tyckte dock 

att biblioterapin var bättre och en ledare menade att de som ledare var 

professionella inom just detta specifika område.  

 

Under temat Strukturen i biblioterapi var ledarna överens om att strukturen var 

viktig för att deltagarna skulle kunna känna sig trygga och våga dela med sig om 

sin sorg. Ledarna ansåg att det var viktigt att inte ställa orealistiska krav på 

människor i djup sorg, att ingen var tvingad att läsa bokens valda avsnitt i förväg, 

att det inte var krav på att prata utan det gick bra att bara sitta med och lyssna.  
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Strukturen med två ledare var viktig, då den ena kunde gå in för den andre om 

denne blev upptagen av sin egen sorgeprocess eller om en deltagare behövde 

enskilt stöd i enrum av en av ledarna. Grupperna var antingen slutna eller hade 

någon form av öppen struktur. Vissa hade samma deltagare över tid, andra hade 

öppna grupper där nya kunde komma in.  

Men alla ledare var överens om att struktur skapade trygghet, vilket gjorde det 

lättare för alla att våga fördjupa sig i sin sorgeprocess. Ledarna såg lite olika på 

tidsgränsen för hur länge var och en fick prata, men hade löst det på olika sätt i 

grupperna. De ansåg att det också var avgörande att erbjuda en god, öppen 

atmosfär som i sin tur skapade en känsla av samhörighet och trygghet, så att de 

som ville vågade dela med sig. 

 

Det verkade finnas ett behov och en motivation hos ledarna att fördjupa sig i sin 

egen sorgeprocess och de hade funnit att de ville fortsätta göra det tillsammans 

med likasinnade genom att vara ledare i en biblioterapigrupp. De hade själva blivit 

hjälpta i SPES samtalsgrupper innan de blev ledare och flera av dem är eller har 

varit ledare i dessa grupper. De kände att de ville hjälpa andra på detta sätt för att 

det varit hjälpsamt för dem i deras sorgeprocess. När projektet ”Läsa för Livet” 

skapades och just de blev tillfrågade om de ville deltaga som ledare för en 

biblioterapigrupp tackade de ja. 

 

De uttryckte alla en genuin vilja och tillfredställelse i att vara behjälpliga i andras 

sorgeprocess. Flera ledare beskrev att början av deras egen sorgeprocess präglades 

av frågan ”varför”, att de försökte förstå och finna en förklaring till varför deras 

närstående tagit sitt liv, att förklaringsförsöken förändrades över tid, fortfarande 

förändrades, och att sorgen mer och mer övergick till en form av saknad. 

 

Det förefaller som att sorgeprocessen präglades av att få nya perspektiv över tid, 

insikter för att kunna hantera, begripa och finna någon sorts mening med allt det 

svåra som hänt. Det är nog också så att en blivande ledare vill göra något 

meningsfullt med sin svåra erfarenhet, använda den till något positivt som att 

hjälpa andra i samma situation men att även fortsätta den egna bearbetningen fast 

på ett annat sätt och då bland likasinnade. 

  

Antonovskys (2005) har skapat en teori om Känslan av sammanhang, på svenska 

förkortad till KASAM. Han menar att människor som befinner sig i en svår 

situation behöver uppleva någon sorts begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Denna teori kan användas för att förstå samtalsledarnas 

upplevelser. Innebörden av Antonovskys begrepp kan upplevas klarare och bli 

mer verkliga när de som ledare fortsätter sin sorgebearbetning i sin 

biblioterapigrupp. En anhörig befinner sig i chock efter att en närstående tagit sitt 

liv och har svårt att förstå vad som hänt. Ledarna beskrev också att omgivningens 

förståelse ofta brister och inte heller vårdens insatser räcker till. De uttryckte 
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också att det då kan det vara viktigt att någonstans finna en fristad bland en grupp 

människor med liknande svåra erfarenheter, som kan dela detta på ett djupare 

plan, så någon form av begriplighet och förståelse lättare kan uppstå. Detta kan 

leda till att det svåra kan bli mer hanterbart, att man lättare kan hantera sina 

känslor, tankar och sin sorg. När man kommit en bit på väg i sorgeprocessen, kan 

det upplevas som viktigt att dela sina erfarenheter och erbjuda stöd och hjälp, så 

att ens svåra förlust kan leda till någon form av meningsfullhet genom att hjälpa 

andra som befinner sig i en liknande situation. Som flera ledare uttryckte det, att 

det blev som en meningsfull livsuppgift. 

De flesta av ledarna i studien hade erfarenhet av att de inte fick den hjälp de hade 

behövt av vården när deras närstående tagit sitt liv.  Den upplevelsen kanske också 

bidrog till viljan att man ville hjälpa andra som inte heller fått det stöd de behövt 

eller att man ville fortsätta sorgearbetet på ett annat sätt. Flera ledare uttryckte 

också att det var en hjälp för dem i deras egen sorgeprocess att se andra bli hjälpta 

och komma vidare i sin sorgeprocess. 

    

De intervjuade menade att det är av vikt för ledare i biblioterapi att de kommit så 

långt i sin egen sorgeprocess, att krisen inte längre är akut och att måendet är 

relativt stabilt. Det är svårt att bestämma om det ska ha gått en viss bestämd tid, 

sorgeprocesser tar olika lång till och processen växlar fram och tillbaka. För 

somliga ledare kanske det fungerar att vara ledare efter 2 år, vilket är det som de 

flesta ledarna i studien rekommenderade, men det kanske kan fungera även om 

det gått kortare tid eller att det behöver ha gått ännu längre tid än 2 år för vissa 

personer. Kanske är det ändå är bra att ha som riktlinje som man hade i de här 

grupperna, att det ska ha gått minst 2 år. För de flesta ledarna i den här studien har 

det gått betydligt längre tid än 2 år.   

 

Det är inte bara det att en viss tid ska ha passerat för att man ska passa som ledare 

för en sådan här grupp. Flera ledare uttryckte att det krävs vissa saker för att man 

ska vara ledare i en sådan här. Min åsikt är att för det första måste personen själv 

känna en vilja och ork att ta ett visst ansvar för att ledsaga deltagare i deras 

sorgeprocess och kunna hantera svåra känslor när det blir väldigt laddat. Det är 

också viktigt att ledaren kan härbärgera sina egna känslor om de skulle bli väldigt 

starka, att inte tappa ledarrollen helt. Detta betyder att ledaren kan välja att dela 

med sig vid sådana tillfällen om det känns att det inte blir för mycket eller att 

bearbeta det på annat sätt utanför gruppen. Det är en fördel att de är två ledare i 

varje grupp, så den ena ledaren kan rycka in om den andra ledaren blir upptagen 

av någon annan eller av sin egen sorgeprocess för en stund.  

 

Man kan också tänka att det är en förutsättning att ledaren besitter en sorts inre 

trygghet och mognad, förstår vikten av att skapa en trygg struktur för gruppen, 

har ett genuint engagemang och en vilja att gå i utbildning för att utveckla 

verksamheten samt för att finna en större trygghet i sin ledarroll. 
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Ledarna beskrev att de behövde den utbildning de nu fick, där de kan dela 

erfarenheter, få tips och råda varandra i hur de ska gå till väga t.ex. när de själva 

eller en deltagare blir väldigt känslomässigt berörda.  

 

En tanke är att det är ledarna som besitter den bästa kunskapen, då de har en egen 

erfarenhet av sorg och smärtsam förlust. Det verkar som att det är viktigt att 

ledaren har en gemensam erfarenhet med deltagarna av att ha förlorat en 

närstående i suicid, för att vara ledare. Det är speciellt med suicid. Det är troligt 

att djupet skulle gå förlorat om man inte hade denna erfarenhet själv. Att ledarna 

har liknande erfarenheter tror jag gör att förståelsen kan bli större. Å andra sidan 

kanske ledaren i vissa stunder kan bli för upptagen av sig egen sorgeprocess och 

kanske därför inte kunna stödja deltagarna just då. Men det säkerställs av att de är 

två ledare som kan täcka upp för varandra vid sådana tillfällen.   

 

Vidare kan en ledare genom att ha kommit längre i sin sorgeprocess fungera som 

en förebild, visa på att man överlever, att man kommer vidare och att man kommer 

må bättre, vilket är mycket viktigt och kan inge ett visst hopp. Deltagarna kan 

uppleva det som att förståelsen från ledaren blir mer trovärdig, då ledaren har 

”samma” svåra erfarenhet, deltagarna kan då känna mer tillit och slappna av mer. 

Ledaren har ju en inifrån upplevd erfarenhet av hur sorgeprocessen kan se ut, med 

alla dess faser och fasor. Så ledaren kan bereda vägen för deltagarna, dela den och 

leda dem vidare genom sorgeprocessen.  

   

En annan fördel med att det finns ledare som har den här erfarenheten är just det 

att de kan erbjuda stöd i t.ex. biblioterapigrupper, då det akuta samhällsstödet ofta 

är bristfälligt, så är det viktigt att dessa grupper finns. Det är också så att strukturen 

är speciellt viktigt i all terapi eller gruppterapi, och ännu mer viktigt, då ledaren 

inte har en professionell terapiutbildning. Strukturen kan hjälpa till att hålla och 

härbärgera de starka känslorna, kan skapa en sorts förutsägbarhet som inger 

trygghet. Där kommer också vikten av den interna utbildningen in, så ledarna kan 

utveckla sitt arbete. 

 

Det skulle kunna vara en fördel om det är en professionell terapeut som är ledare 

i en biblioterapigrupp om denna har en adekvat utbildning, erfarenhet av 

sorgearbete och inte räds att stödja människor som just förlorat någon i suicid. 

Denna person inte får inte vara rädd för de starka känslouttryck som kan 

uppkomma. Det krävs av terapeuten att han eller hon kan hantera mycket starka 

känslor och kunna härbärgera sina egna personliga känslor som kan väckas. Detta 

gäller förstås även för ledarna i dessa grupper.  

 

Det är speciellt att förlora någon som man älskar i just suicid. Det är en förlust 

som är oväntad, obönhörlig, inte som att förlora någon efter en längre tids 
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sjukdom som t.ex. i cancer, där man kanske till viss del hinner förbereda sig lite 

innan själva dödsfallet. Även om personen lidit av psykisk ohälsa under en viss 

tid innan och kanske gjort flera självmordsförsök, så är man ofta oförberedd. 

Chocken kan bli mycket stor. Och många gånger får man leva med att man aldrig 

riktigt får reda på varför personen gjorde det.  

 

Suicid väcker mycket känslor och tankar hos den det drabbar och utomstående, 

både bland vänner och familj, men också hos personal i vården.  Omvärldens 

förståelse och kunskap om suicid är ofta dålig och tyvärr är stödet från vården och 

psykiatrin blandat och bristfälligt. Flera av ledarna fick stöd från den vanliga 

vården eller kyrkan och tyckte att det hade varit bra, men inte tillräckligt, att det 

mer hade fungerat som ett komplement till biblioterapin för att den vanliga terapin 

inte räckte till för dem. Flera ledare uttryckte att biblioterapin varit bättre för dem. 

Men kanske hade de inte kunnat ta till sig biblioterapin om de inte fått samhällets 

stöd innan eller i de samtalsgrupper som finns inom SPES.  Det viktiga är att de 

tycker att biblioterapin fungerar och är verksamt för dem och deltagarna.    

  

Eftersom samhällets hjälp inte är tillräcklig i många fall så fyller en 

biblioterapigrupp av denna typ en väldigt stor roll. De som drabbas kan känna sig 

övergivna av samhället, då de inte får tillräckligt stöd. Det är då förståeligt att en 

grupp där man kan vara sig själv så mycket man önskar, där man kan vila, släppa 

taget, känna sig förstådd, spegla sig i varandra och i bokens berättelse är väldigt 

betydelsefull för både ledare och deltagare. För ledarna skedde detta utifrån en 

vilja hjälpa andra i samma situation och att fortsätta den egna sorgeprocessen. 

 

Rubin (1978) delade in biblioterapiformerna i tre kategorier; institutionell, klinisk 

och utvecklande. När man har läst en text sker en interaktion och man samtalar 

om det lästa. Inom den kliniska biblioterapin läses skönlitteratur i grupper för att 

skapa insikt och beteendeförändring. Även om ledarna i dessa biblioterapigrupper 

inte var utbildade terapeuter, får denna biblioterapiform anses ligga närmast den 

kliniska, då terapeutiska processer och läkning skedde där.  

 

Rubin (1978) beskriver att i den utvecklande biblioterapiformen läser man också 

litteratur av olika slag men även didaktisk, utbildande litteratur. I de studerade 

grupperna har man även läst utbildande, litteratur om självmord, där man fått 

tillgång till mer fakta, lärt sig mer om orsaker och verkan, varningssignaler och 

vad man kan tänka på för att hjälpa någon som är suicidal.  Den studerade 

biblioterapiformen kan huvudsakligen sägas vara klinisk med inslag en mer 

utvecklande biblioterapiform.   

 

Stämningen i en sådan här grupp är också väldigt värdefull; samhörigheten, 

värmen, förståelsen, igenkänningen, känslan av att man har sin egen grupp som 

man tillhör och att få finnas i ett sammanhang som bara är ens eget tillsammans 
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med andra likasinnade. Ledarna uttryckte just att värmen och den gemensamma 

förståelsen var läkande och var speciellt viktigt när samhället inte ger tillräckligt 

stöd och när att omgivningens förståelse brister. Flera ledare menade också att 

den som var i fokus för tillfället i biblioterapigruppen ibland kunde uppleva det 

som att den bars av alla, att det fanns ett stöd från alla som kunde erfaras.  

 

När man inte har erfarenhet av en sådan svår händelse som att förlora någon man 

älskar i suicid är så är det otroligt svårt att verkligen på djupet förstå vad det 

innebär och vad som behövs.  

Eller är det en föreställning som jag har och kanske även ledarna om vad som är 

viktigt och nödvändigt för att leda en biblioterapigrupp med temat närstående som 

förlorat någon i suicid. Men det viktiga verkar dock vara att de faktiskt upplever 

att de blir hjälpta av biblioterapin i funktionen som ledare.  

Kanske vore det bra och intressant att pröva att en av ledarna är en utbildad 

professionell terapeut med stor erfarenhet av sorgearbete och se hur det faller ut. 

 

Det finns ett behov av dessa grupper eftersom samhällets stöd är bristfälligt. Även 

med ett bättre stöd behövs antagligen dessa grupper ändå, de ett bra komplement 

till varandra.  

Flera ledare berättade att de och även deltagarna hade känt sig övergivna av 

samhället när de förlorat sin närstående i suicid, så det är viktigt att samhället 

erbjuder adekvat hjälp, att hjälpinsatsen utvecklas och förbättras. Det ser olika ut 

i landstingen, en del har traumateam för vuxna och fungerande barntraumateam, 

men andra inte. När man är med om en sådan svår upplevelse, så är man oftast 

inte kapabel att be om hjälp eller man vet inte heller vilken typ av hjälp man 

behöver. Man befinner sig i ett chocktillstånd. Då behöver de professionella träda 

in som har den adekvata kunskapen, vilket ofta inte sker på grund av resursbrist. 

Flera av ledarna hade hittat SPES på nätet och tagit kontakt med dem och fått tidig 

hjälp som varit verksam. Psykiatrin remitterar ofta de anhöriga till primärvården. 

Vårdcentralerna försöker ta hand om människor i den akuta krisen, men 

primärvården behöver mer resurser och handledning. Vidare skulle ett bättre 

samarbete mellan polisen, SPES, kyrkan och vården kunna förbättras, men 

detsamma gäller här, det behövs mer resurser. En signal skulle kunna gå från 

polisen, akutsjukvården till vårdcentralerna. De drabbade kan själva söka hjälp på 

en vårdcentral, om de är kapabla till det eller blir rekommenderade det. De kan 

också få rådet att söka sig till SPES. Några ledare hade fått hjälp via kyrkans 

sorgegrupper eller via den klinik, där den närstående hade sina vårdkontakter, men 

några hade själva funnit SPES på nätet. Psykiatrin tar emot anhöriga om det är 

akut, förövrigt hänvisas patienter vid kris och trauma till primärvården. Eftersom 

kompetensen och resurserna inom psykiatrin varierar mycket och inte ser lika ut 

inom de olika landstingen, vore det bra om det också skapades traumateam för 

både vuxna och barn i de landsting där det inte redan finns. Det finns redan team 

som rycker in när större kriser sker som vid Estonia- och Tsunamikatastrofen. Det 
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borde också finnas team när enskilda drabbas av en enskild allvarlig förlust eller 

helt enkelt akutteam vid suicid. 

  

Vården behöver bli bättre på att ta hand om människor som förlorar en anhörig i 

suicid. Eftersom så många tar livet av sig varje år är det märkligt och 

anmärkningsvärt att det inte finns ett bättre omhändertagande. Suicid väcker 

mycket starka känslor och är fortfarande till viss del är tabubelagt. Ibland undviks 

det hellre än tas på allvar. 

  

I vårt samhälle idag ska allt gå så snabbt och effektivt som möjligt. Sorg tar tid 

och det måste också få ta tid, speciellt när det är någon man älskar som tagit sitt 

liv.  

Självhjälpsgrupper är viktiga som ett komplement till vanlig terapi. Att känna att 

man inte är ensam, att andra varit med om något liknande, att det finns en grupp 

man kan tillhöra och vara sig själv i, inte som patient utan som medmänniska 

tillsammans med andra medmänniskor. Livet ställs på ända och stannar av när 

man förlorat någon kär anhörig i suicid. Man behöver känna sig omhändertagen 

och förstådd, och det kan man få känna i en självhjälpsgrupp av typen biblioterapi 

men även i vården i kris-stöd och psykoterapeutiska samtal samt i gruppterapi är 

detta mycket viktigt.  

 

Metoddiskussion 
 

Det var lämpligt att välja en kvalitativ metod med intervjuer för att beskriva hur 

ledarnas sorgeprocess såg ut och hur de var behjälpliga deltagarna i deras 

sorgeprocess. Viktigt har varit att behålla ett öppet sinne och att ha så lite 

förutfattade meningar som möjligt vid undersökningen av forskningsområdet och 

i intervjusituationerna. Ämnet väcker starka känslor, och det kan ibland ha färgat 

mina reflektioner i denna uppsats. För det mesta fungerade det, men ibland var 

det lätt att dras med i de svåra känslorna och att t.ex. bli upprörd över att vården 

ofta varit bristfällig för några av ledarna. Oftast gick det att efter en stund gå 

tillbaka till ett mer neutralt och nyfiket förhållningssätt och fortsätta utforskandet.  

  

Litteraturgenomgången genomfördes efter datainsamlingen och analysen för att 

minska påverkan av bearbetningen av intervjuerna. En fenomenologisk ansats 

användes. Langemar (2008) anser att fenomenologisk forskning kan handla om 

att generellt beskriva av ett psykologiskt fenomen utifrån konkreta upplevelser av 

detta fenomen. Det kan sedan ske en komprimering som innebär både 

fenomenologiska tolkningar av fenomen och sammanfattningar av beskrivande 

material där både likheter och skillnader tas med. I en intervjustudie kan det 

innebära att sammanfatta olika citat som har samma innehåll men olika 
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formuleringar. I denna studie gjordes detta genom olika teman och underteman 

där både likheter och skillnader fömedlades.    

Enligt Guvå och Hylander (2003) kan forskarens kompetens och personliga 

erfarenheter berika forskningen och inte vara en belastning. Mina personliga 

erfarenheter fördjupade min förståelse för problematiken att förlora någon i nära 

i suicid, det hjälpte mig att vara empatisk. Jag har också försökt vara kritiskt 

genom att påminna mig om att inte låta mig dras med i ledarnas känslor och 

genom att ibland ha ett mer medvetet terapeutiskt förhållningssätt till ledarnas 

upplevelser. 

 

Intervjuerna genomfördes med 5 kvinnor och 4 män, det var alltså en relativt jämn 

könsfördelning. Åldersmässigt var deltagarna i medel- och övre medelåldern. Det 

innebär att vi inte vet något om hur yngre ledares upplevelser av att vara ledare 

skulle vara.   

 

Frågorna som ställdes under intervjuerna får anses som relevanta utifrån 

frågeställningen (Kvale & Brinkmann, 2009). Så här i efterhand så hade jag 

önskat att jag ställt mer tydligt inriktade frågor om olika perspektiv utifrån 

ledarrollen, då detta försvårades av att flera ledare ansåg att de var lika mycket 

deltagare som ledare, skillnaden för dem bestod i att de tog ett visst ansvar eller 

tog hand om det praktiska. Men de flesta ledarna kunde ändå svara utifrån ett 

ledarperspektiv. 

 

Den begreppsliga generaliserbarheten kan diskuteras (Kvale & Brinkmann, 

2009). Detta för att endast nio intervjuer gjordes, även om det var många för att 

vara en kvalitativ studie. För att uppnå mer statistisk generaliserbarhet krävs en 

kvantitativ ansats med ett större antal intervjuer. Intervjuerna gjordes i ett 

specifikt sammanhang och överförbarheten av resultaten till andra 

biblioterapiinriktningar bör undersökas, t.ex. jämföra med andra 

biblioterapigrupper som arbetar med temat sorg.  

 

Slutsatser 
 

Ledarna i de fyra biblioterapigrupperna för människor som förlorat en närstående 

i suicid beskrev att de kunnat fördjupa sin sorge- och självläkningsprocess och 

samtidigt kunnat hjälpa deltagare i deras sorgeprocesser. Ledarnas sorgeprocess 

fortsatte både när de hade ledarrollen och när de tog på sig deltagarrollen. 

En viktig förutsättning för ledarna att bättre kunna stödja deltagarna var att de 

hade kommit längre i sorgeprocessen än deltagarna. Som ledare tog de på sig 

ansvar på olika sätt och satte deltagarna i det första rummet. De flesta ledarna 

ansåg att det var fördel att de hade samma erfarenhet av att ha förlorat någon i 

suicid som deltagarna, för att förståelsen för deltagarna då skulle öka. 
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Ledarna förhållningssätt inför deltagarna var respektfullt, icke-dömande, de 

visade värme och gav utrymme till deltagarna utifrån behov.   

Alla ledare uppgav att strukturen var viktig för att trygghet skulle skapas. 

Några ledare berättade att för dem innebar själva förberedelsearbetet inför 

träffarna en självläkningsprocess. 

Flera ledare uppgav att stunder av insikter och genombrott i sorgeprocessen 

skedde för både dem och deltagarna och att terapeutiska processer, terapeutiska 

möten uppkom. De beskriver stunder av igenkänning, känslor av gemenskap samt 

att även parallella processer ägde rum. 

Slutsatsen är att ledarna genom sin egen erfarenhet av att ha förlorat en närstående 

i suicid både kunde hjälpa deltagarna i deras sorgeprocess och samtidigt fördjupa 

sin egen självläkningsprocess. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

 

Det framkommer att det finns upplevelser av brister i vårdens bemötande och 

stödfunktion, vilket vore ett viktigt område att forska kring. Då skulle det kanske 

bli lättare att få till mer och rätt resurser när suicid inträffar. Och kanske viktigast 

av allt vore forskning kring hur man kan förhindra suicid genom bättre stöd och 

behandling. Forskningen inom suicid är mycket viktig. 

Vidare forskning inom samma ämnesområde skulle kunna vara att undersöka 

vilken form av hjälp just män skulle behöva, då det är så många fler män som 

begår självmord. Det är ju så att i SPES biblioterapigrupper är de mest kvinnor, 

så det vore intressant att undersöka. Kanske kunde det vara hjälpsamt med 

biblioterapigrupper för män som är anpassade efter deras behov.  

Dessutom skulle man kunna jämföra upplevelserna av biblioterapi med 

upplevelserna av annan behandling som t.ex. enskilda samtal på vårdcentral, med 

kyrkans sorgegrupper eller med annan behandling. Det vore också intressant att 

undersöka och jämföra vilken form av stöd både män och kvinnor svarar bäst på.  

Det är glädjande att biblioterapin växer i vårt land. Flera ”Läsa för livet”-grupper 

har startat i landet (Händestam, personligt samtal, 31 oktober, 2018). 

 

Avslutar med ett citat som speglar hur viktigt det är att inte förlora hoppet när 

något så svårt som suicid inträffar, att inge hopp är något som jag tror att 

biblioterapi kan bidra med. 
 

Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser, men om vi förlorar vårt hopp 

så är det den riktiga förlusten. (Dalai Lama, spes.se/om-spes/). 
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Bilaga 1.  
 

Hej! 
 

Som Du tidigare har fått veta ska vi göra en forskningsstudie om projektet ”Läsa för 
livet”. Därför önskar jag göra intervjuer med Dig som är ledare för en biblioterapigrupp 
inom detta projekt. Jag blir väldigt glad om så många av er som möjligt vill delta. De 
flesta av Er träffade jag på en utbildningsdag i Katrineholm den 24 mars i år. Jag 
upplevde det som väldigt generöst av Er att låta mig vara med och delta. 
 
Intervjuerna kommer ta ungefär en timme. Jag är flexibel med när de kan göras. Jag 
bor i Stockholm, men om Du vill kan jag resa till Dig där Du bor. 
  

Förslag på när intervjuerna kan genomföras är följande: 
Måndag 25 juni 
Måndag 9 juli 
Måndag 13 augusti 
Måndag 20 augusti 
  

Jag är öppen för andra förslag, t.ex. en onsdag eller under en helg. Jag vill helst att 
intervjuerna görs under juni, juli och augusti, om det går. 
 
Jag ser fram emot Ditt svar! 
 
Med vänlig hälsning 
Helena Barkels 
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Bilaga 2.  

 

Den information jag samlar in kommer hanteras på ett betryggande sätt. Jag har 

som forskare ansvar för att de regler som finns för behandling och förvaring av 

forskningsmaterial följs. Det innebär att all information kommer behandlas 

konfidentiellt, förvaras så ingen obehörig kan ta del av det och ingen enskild 

individ kan bli igenkänd när jag 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 jag samlar in materialet och efteråt. Om Du skulle 

ångra Dig tar jag bort allt material som handlar om Dig. 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide för ledare inom SPES-projektet ”Läsa för livet”. 

Vill du berätta vad som ledde dig till SPES, ”Läsa för livet”? Jag förstår att 

du har en egen erfarenhet av att förlora någon i självmord, skulle du vilja 

berätta om det? (Men bara om du vill förstås, om det är läge för dig att göra 

det). 

Hur hjälper biblioterapi dig som metod i din funktion som ledare när du är 

behjälplig för andra och hur hjälper biblioterapin dig i din egen 

självläkningsprocess? Kan du ge några exempel…. 

-Hur upplever du biblioterapimetoden och dess struktur, är den hjälpsam, 

begränsande eller på något annat sätt? 

-Blir det någon skillnad för dig som ledare till skillnad från när du var deltagare. 

Hur upplevde du det? 

Är det annorlunda för dig nu när du fått och får kontinuerlig utbildning till 

att vara ledare för en biblioterapigrupp? 

-Kan du berätta mer? 

-Hur tänker du då? 

- Hur hjälper just ledarrollen dig i din sorgeprocess och självläkning? 

-Vad är mindre hjälpsamt? Exempel… 

-Har du lagt märke till om biblioterapi fungerar bättre för vissa typer av människor 

och mindre bra för andra enligt din erfarenhet eller i ett visst skede i 

sorgeprocessen? 

- Var det som du tänkt dig eller har du blivit överraskad över hur det kan vara att 

vara ledare? Exempel… 

Hur har din medverkan i biblioterapigrupper som deltagare och ledare 

påverkat dig som människa? 

-Vad tänker du är det viktigaste med biblioterapi för människors sorgeprocesser? 

Du och deltagarna har gått i grupp. Vad tänker du om att gå i biblioterapi 

och inte i samtalsbehandling, i grupp eller individuellt? 

Är det något mer som du vill berätta, som du vill att jag ska veta? 

 


