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– Efter två år var det ingen som 
pratade om Mikael längre. Allt 
blev så tyst, berättar Björn  
Andersson, pappa till 24-årige 
Mikael som tog sitt liv 2012. 

– Den 24 oktober 2012, förtyd-
ligar han.

Det var efter de två första åren 
en ny slags tystnad infann sig.

– Allt skulle vara som vanligt 
igen, man måste ju leva vidare. 
Både jag och min fru hade fått 
hjälp hos psykolog, mötena där 
var en bra grund. 

Men samtidigt var inget som 
vanligt. Av en slump kom Björn 
och hans fru 2014 i kontakt med 
SPES, Riksförbundet för suicid-
prevention och efterlevandes 
stöd, i Norrköping. Alla medlem-
mar där har någon anhörig som 
tagit sitt liv.  

I Norrköping hade föreningen 
i samarbete med studieförbundet 
Sensus och Norrköpings stads-
bibliotek just startat en samtals-
grupp med biblioterapeutisk  
inriktning. Deltagarna samlades 
kring böcker som tog upp själv-
mord ur olika perspektiv och 
samtalade om dem. Björn Anders-
son och hans fru gick med.

Till biblioterapigruppen, som 
träffades under ett år var fjorton-
de dag, kom ibland fyra deltaga-
re, ibland tio, femton. De kom när 
de orkade. Böckerna som de läste 
hemma var ofta skrivna av perso-

ner som själva hade erfarenhet av 
självmord, en pappa som förlorat 
en dotter, en dotter vars mamma 
tagit sitt liv, en bror som förlorat 
sin bror. De läste också en del om 
forskning kring självmord. Alla 
läste i sin takt, på sina villkor. 
Ibland kanske bara någon mening, 
ibland ett helt kapitel eller hela 
boken. 

En träff kunde till exempel hand-
la om begravning, då läste delta-
garna om just det i den aktuella 
boken. En annan träff kunde ta 
upp när den döde upptäcktes. En 
tredje kunde handla om omgiv-
ningens reaktioner.

Utöver deltagarna fanns två 
samtalsledare med, båda med-
lemmar i SPES och därmed med 
egen erfarenhet av självmord. 

Den ena samtalsledaren hade  
en bakgrund som bibliotekarie, 
den andra var samtalsterapeut.

– Här möttes människor i sam-
ma situation. Det är enbart de 
som kan förstå mig fullt ut och 
jag kan förstå dem, säger Björn 
Andersson.

Han är gift sedan 30 år, har tre 
barn varav två är i livet och job-
bar inom bilbranschen. Sonen 
Mikaels självmord kom helt 
oväntat.

– Hans förhållande bröts upp. 
Sedan gick allt på tolv dagar. Vi 
hade nära kontakt med honom, 
han ringde, vi tröstade även på 
nätterna. Vi ringde sjukvården, 
han hänvisades till psykakuten, 
han var där en natt, åkte hem  
sedan och fick medicinering, vi 
vet inte om det var bieffekter, att 
det blev tio gånger värre kanske.

Frågetecknen kring Mikaels död 
kommer han och de övriga när-
stående att få leva med. I samma 
biblioterapigrupp fanns Josefine 
Selberg och hennes man. Hon 
bor också i Norrköping, är gift  

sedan 27 år, jobbar som gymna-
sielärare och har tre barn. Men 
ett av barnen, dottern Tove, blev 
endast 24 år. Hon dog 2014.

– Tove hade mått dåligt i fem 
år, hon led av ångest, depression 
och ätstörningar. Vi visste att hon 
var suicidal och hon låg inlagd på 
psyk i perioder. Innan hon blev 
dålig var hon en aktiv friidrottare 
men en skada satte stopp för det. 
Ibland undrar vi om det var det 
som utlöste hennes depression.

Josefine Selberg och hennes 
familj levde under svår press och 
stark oro under de här åren.

– Vi tyckte hon hade börjat må 
bättre mot slutet, att det var flera 
knutar som höll på att lösas upp. 
Men så var det inte.

– Vi visste att Tove inte ville ha 

Läsningen gav kraft 
efter barnens självmord
HJÄLP VIDARE  Biblioterapi – litteraturens läkande kraft – har 
under senare år börjat uppmärksammas i Sverige. Läsning och  
samtal om böcker hjälper människor vidare i livskriser och ohälsa. 
Björn Andersson och Josefine Selberg, som båda förlorat barn  
i självmord, fick hjälp den vägen.

Man behöver 
inte prata om 
sin egen  
situation om 
man inte orkar, 
utan kan prata 
om sådant som 
står i boken.
Josefine Selberg. 
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Björn Andersson är pappa till 24-årige Mikael som tog sitt liv 2012. Josefine Selberg miste dottern Tove, 24 år, för tre år sedan. Både Björn och Josefine har deltagit i en biblioterapigrupp i Norr- 
köping. ”Man tror man är helt ensam, att det är jag mot hela världen. Nu är det inte så längre. Jag vet att jag inte är ensam”, säger Björn Andersson. 

BIBLIOTERAPI 
Del 1
En serie om läsning som läker.
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blommor vid begravningen. Hon 
var politiskt engagerad och med-
lem i organisationer som Amnes-
ty och Greenpeace. Så det var när 
vi googlade runt för att hitta 
bankgiron dit som vi också hitta-
de SPES och gick med i biblio- 
terapin.

Vad är det då som skiljer biblio-
terapin från vanliga samtals-
träffar?

Josefine Selberg återkommer 
till en aspekt hon tycker är viktig 
i biblioterapin.

– Man behöver inte prata om 
sin egen situation om man inte 
orkar, utan kan prata om sådant  
som står i boken. Man kan lägga 
det bortanför sig själv om man 
vill det, och i stället diskutera en 
anonym person. Den författaren 
har sin egen berättelse och har 
satt ord på saker jag känner igen – 
eller inte. Man får fler ord. 

Hon påpekar också vikten av 
det strukturerade samtalet.

– Just detta att vi tog upp olika 
ämnen varje gång tror jag var till 
hjälp. Jag själv har inte svårt för 
att prata men jag tror att min man 
tyckte det var bra med struktur. 

Björn Andersson nickar be-
kräftande.

– Många gånger tog det stopp 
för mig i läsningen, jag fick lägga 
ifrån mig boken. Men det gjorde 
inget, vid träffarna fick jag luck-
orna ifyllda även om jag inte hade 
läst. Ofta gick vi över i våra egna 
erfarenheter. Jag kände igen mig 
i så mycket. Den känslan! Man 

tror man är helt ensam, att det är 
”jag mot hela världen”. Nu är det 
inte så längre. Jag vet att jag inte 
är ensam.

Orden har makt, reflekterar Jose-
fine Selberg.

– Orden och själva läsproces-
sen väcker känslor, de kan bli hur 
jobbiga som helst. Men jag tror 
det kan vara bra att de kommer 
upp till ytan och att man på så vis 
får bearbeta dem.

De har skrattat mycket under 
sina träffar. Gråtit också. Grup-
pen har varit trygg, ingen reak-
tion har varit konstig. Inger Hände-
stam är förbundssekreterare  
i SPES. Hon är utbildad samtals-
terapeut och var en av samtalsle-
darna i biblioterapin i Norrkö-

ping. Själv har hon förlorat båda 
sina föräldrar i självmord.

– Läsandet bidrar till en bear-
betningsprocess av ens egen  
situation. Litteraturen blir ett 
redskap, man får läsa och reflek-
tera över någon annans berättel-
se, det går att känna igen sig eller 
hitta nya vinklingar, också tillsam-
mans med de andra i gruppen.

Hon betonar också att läsning-
en är en möjlighet, det finns inget 
tvång i att läsa, ingen läxa.

– I vår grupp har vi haft männ-
iskor från olika samhällsklasser, 
en del har varit ovana läsare. Läs-
ningen blir ett ankare som väcker 
känslor och fördjupar samtalen. 
Något förlösande händer, en läk-
ning sker. Jag märker det både 
för egen del och i min roll som 
samtalsterapeut, säger Inger 
Händestam.

De goda erfarenheterna från 
biblioterapin i Norrköping har 
lett till att ett nytt treårigt projekt 
just startat i Sensus regi med stöd 
av Kulturrådet. Projektet heter 
Läsa för livet. Tanken är att bibli-
oterapimetoden ska utvecklas 
och spridas inom SPES men att 
även andra målgrupper ska kun-
na ta del av metoden.

EVA BERGSTEDT
idag@svd.se

Eva Bergstedt är frilansjournalist.

Läsningen blir 
ett ankare som 
väcker känslor 
och fördjupar 
samtalen. Något 
förlösande  
händer, en  
läkning sker.
Inger Händestam.
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I MORGON

I Finland är biblioterapi sedan länge 
en etablerad behandlingsmetod.
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Har någon bok hjälpt 
dig i en livskris?
Mejla idag@svd.se och berätta. 
Det går bra att vara anonym.  
Valda gensvar publiceras.

FAKTA

Bot och lindring
Biblioterapi: Samlingsnamn  
för insatser som genom läsning 
syftar till att bota eller lindra 
psykisk ohälsa, höja livskvalitén 
eller bidra till en personlig  
mognadsutveckling.  
Källa: Nationalencyklopedin.

Shared reading (delad läsning): 
En metod för samtal om littera-
tur i grupp. Deltagarna läser inget 
i förväg, utan texten presenteras 
för dem vid mötet och de samta-
lar om nya texter vid varje möte. 

Aktuellt: Den 4 april hålls en 
konferens om biblioterapi i Öre-
bro. Samma vecka arrangerar 
Uppsala universitet och Läns-
bibliotek Uppsala en workshop 
om Shared reading. I höst star-
tar deltidskursen ”Det bibliote-
rapeutiska arbetssättet” på  
Ersta Sköndal Bräcke högskola.

2016 utgavs boken ”Läsa, läka, 
leva! Om läsfrämjande och biblio-
terapi” av Nina Frid, BTJ Förlag. 
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Följ med Olivia, 9 år, som fick chansen att besöka 
inspelningen av ”Jakten på tidskristallen” som 
just nu spelas in.

Dessutom i nästa nummer:

• Han skrev bok om hur det är att leva med adhd.

• Baka smarriga chokladbollar med banansmak.

• De avslöjar fejkade nyheter på lektionerna. 

• Snowboardåkaren Sven Thorgren är önskeperson.

Alltid i SvD Junior: Nyheter, analyser, sport,  
recept, kultur, korsord, serier och boktips.  
Du kan också fråga Jenny om livet, Andreas  
om vetenskap och Buba om djur.

SvD Junior tar barn på  
allvar och vet att läsande  
barn blir smarta vuxna.

Finns även att köpa som 
lösnummer på Pressbyrån. 

Bakom 
kulisserna på nya 
jullkalendern 

Här är annonstext till nästa nummer av 
SvD Junior. Nr 12 som kommer ut den 21 mars.

Beställ på  
svd.se/provajunior 
ange internetkod 369-3691075 


