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Förord

När en nära anhörig tar sitt liv väcker det många känslor. Inte 
bara hos de närmast drabbade, utan även hos andra. Sorg, sak-
nad och smärta är naturliga känslor som accepteras av alla och 
som alla har full förståelse för. Men ett självmord väcker också 
andra känslor. Känslor som det kan vara svårt att tala om, men 
som ändå finns där.

Några känner skuld och skam. Andra vrede och hämndlyst-
nad. Ytterligare andra känner lättnad eller förståelse.

Våra älskade orkade inte leva är en reportagebok som har sin 
utgångspunkt i några av alla de starka känslor ett självmord ger 
upphov till och vänder sig i första hand till anhöriga som mist 
en älskad person genom suicid. Det är en bok om anhöriga för 
anhöriga. Tanken är att boken ska vara både en spegelbild att 
känna igen sig själv i och vän att hålla i handen – en vän med 
samma erfarenheter som man själv har.

Ett annat syfte med boken är att vi ska våga tala mer om 
suicid och arbeta bort en del av de tabun som fortfarande finns. 
Ungefär 1 500 personer tar årligen sitt liv i Sverige – det är fyra 
personer per dag eller en var sjätte timme, varje dag, året runt. 
Ändå är det något vi knappt vågar tala om. Om man räknar 
med att varje person har tio riktigt nära och kära innebär det 
att 15 000 människor vartenda år får beskedet att deras älskade 
inte orkade leva. Det är fruktansvärda siffror och ändå vågar vi 
knappt ens ta orden självmord eller suicid i vår mun.

I den här boken delar åtta personer generöst och öppen-
hjärtigt med sig av sina tankar, erfarenheter och känslor sedan 
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en nära anhöriga avslutat sitt liv för egen hand. För mig som 
journalist och författare har det varit en ynnest att få träffa 
dessa färgstarka och varma personligheter. Alla historier har 
berört mitt hjärta djupt och effektivt rensat mina tårkanaler. 

Jag har även talat med en psykoterapeut och en präst för att 
ge de anhörigas berättelser en extra dimension och det har varit 
värdefullt att få prata med dessa kloka och erfarna människor. 
Det finns så mycket värme och omtanke mitt i bland oss och 
det är viktigt att påminnas om det. Tillsammans kan vi göra livet 
lättare för varandra.

Alla intervjuade medverkar öppet med sitt namn som en mar-
kering för att vi vågar prata om suicid. Om de varit anonyma hade 
vi förstärkt de tabun som finns och det ville ingen av oss göra. 

Även om jag själv inte drabbats av att en nära anhörig tagit 
sitt liv vet jag en del om att förlora en kär familjemedlem allde-
les för tidigt. Min älskade storebror omkom i en trafikolycka i 
februari 2012 och det förändrade både min familj och min värld 
på djupet. Den smärtsamma erfarenheten har varit betydelsefull 
när jag nu träffat anhöriga. Det har ökat min förståelse för vad 
man känslomässigt kan gå igenom. Jag har också varit chockad 
och förtvivlad och ifrågasatt livets mening. Fler än en gång har 
jag ställt mig frågan ”Varför?” utan att finna ett svar. Precis som 
alla de anhöriga i den här boken har jag tvingats acceptera det 
faktum att min älskade är borta och inget jag gör kan ändra det. 
Istället måste vi gå vidare. Trots att det gör outhärdligt ont.

I boken använder jag omväxlande termerna självmord och 
suicid. Självmord är ett väl etablerat och mycket begripligt ord 
och därför finns det med. Många anhöriga reagerar dock ne-
gativt eftersom ordet mord antyder att det ligger en kriminell 
handling bakom att ta sitt liv. När ordet självmord kom till var 
det mycket riktigt olagligt, men sedan dess har mycket hänt och 
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därför behöver även språket förändras. Suicid används allt of-
tare och det kan jämföras med att vi har övergått till att säga 
cancer istället för kräfta.

Jag har valt ett personligt tilltal i reportagen. Det är jag som va-
rit på besök hos de flesta fantastiska personerna medan det är ett 
par som kommit hem till mig.  Nu bjuder jag in dig som läsare att 
följa med. Vi gör den här resan tillsammans. Den går genom ett 
sommargrönt Sverige för att landa i ett decembergrått landskap.

De anhöriga har själva fått välja om de vill berätta på vilket 
sätt deras familjemedlem tog sitt liv. Det har varit mycket vik-
tigt för mig att de haft sista ordet när det gäller precis allt i varje 
berättelse. Jag vill därför också påpeka att deras berättelser är 
deras versioner av den verklighet de levt i och ännu lever i. Re-
portagen baseras på deras sanning.

Jag är oerhört tacksam över att jag har fått förvalta deras 
historier och under hela skrivprocessen har de haft full insyn i 
texten för att deras livs historia ska bli just deras.

Nu vilar deras berättelser i dina händer. Jag hoppas att du 
blir lika berörd som jag har blivit och framför allt hoppas jag 
att Våra älskade orkade inte leva kan vara ett stöd, en tröst och en 
vän för anhöriga. Och även för andra, som är intresserade av 
sina medmänniskor och deras liv.

En bok kan man läsa en gång, ställa i bokhyllan och senare 
återvända till närhelst man önskar. Precis som en god vän kan 
den finnas där.

Jag tycker om den tanken.

Med kärlek och värme

Joanna Björkqvist
Onsala i januari 2015
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Om SPES

Det är svårt att få en parkeringsplats kring lunchtid vid 
Järntorget i Göteborg denna blåsiga Luciadag. Det är 

trots allt mitt i julshoppingen jag kommer, även om jag råkar 
ha ett annat ärende. Till slut är det äntligen en bil som lämnar 
sin ruta och blixtsnabbt kastar jag mig in mellan två bilar mitt 
emot Feskekôrka.

När jag går mot biljettautomaten är det med viss tveksam-
het jag knappar in tia efter tia för att få stå i två timmar. Tänk 
om jag inte får vara med på SPES-mötet? Tänk om jag blir 
utkastad för att jag inte har förlorat en närstående genom själv-
mord? De kanske tycker att jag stör?

Jag bestämmer mig för att det får vara värt kronorna och 
stoppar i pengar för en extra timme. Kanske drar mötet ut på 
tiden och då kan jag knappast vara oartig och rusa iväg för att 
parkeringstiden gått ut.

Med vinden hårt piskande i ansiktet går jag mot huset, där 
SPES har möte den andra lördagen varje månad. SPES är en 
religiöst och politiskt obunden ideell organisation för alla som 
mist någon i suicid och behöver prata med andra som upplevt 
samma sak.

SPES står för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd och 
betyder dessutom hopp på latin. Maryan Fasth tog 1987 initiati-
vet till att bilda en förening för dem som har någon närstående 
som tagit sitt liv. Förebilden för föreningsmodellen var Länkarna, 
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som bygger på att människorna i föreningen har liknande bak-
grund och erfarenheter och därför kan stödja varandra på ett 
alldeles speciellt sätt.

Medlemmarna är spridda över hela landet och den lokala 
föreningsverksamheten är fördelad på tretton kretsar. På orter 
där det inte finns någon lokalförening finns det kontaktperso-
ner man kan vända sig till. Det finns även en ungdomssektion 
inom organisationen.

Jag hittar snabbt rätt portuppgång och beger mig till tredje 
våningen där mötet ska äga rum. Jag är tio minuter för tidig, 
men inte alls först på plats. I korridoren hälsar en kvinna och 
en man mig välkommen och jag berättar vem jag är och vad jag 
gör där. Jag förklarar att jag håller på att skriva en bok om hur 
det är att vara anhörig till någon som tagit sitt liv. Att några av 
mina intervjuobjekt har sagt att SPES har betytt så mycket för 
dem genom åren och att jag därför blivit nyfiken på vad som 
händer på ett möte. De välkomnar mig genast hjärtligt och ber 
mig stiga in i rummet till höger.

Den första personen jag ser, när jag ska hänga av mig jack-
an, är Zandra Johansson, som jag för första gången träffade 
på den Internationella Suicidpreventionsdagen i Göteborg för 
drygt tre månader sedan och som jag några dagar senare inter-
vjuade. Jag blir glad över att se henne och väljer genast stolen 
bredvid hennes.

När vi träffades vid havet för att samtala berättade hon för 
mig att 2014 blir sista året för henne inom SPES. Hon har gjort 
sitt med möten och samtalsjourer efter många år. Med den vet-
skapen känns det fint att jag får vara med på hennes sista möte 
och hon har redan haft sin sista samtalsjour.

Det avlånga bordet är inbjudande dukat med flera termosar 
som visar sig innehålla såväl glögg som kaffe. Det finns också 
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utplacerade fat med lussekatter och pepparkakor. Runt om hela 
bordet står muggar redo för besökare. Ännu har bara en hand-
full personer dykt upp och jag passar på att småprata lite med 
Zandra. 

På bara några minuter fylls samtliga stolar av människor och 
mannen som tagit emot mig nyss hälsar oss välkomna några 
minuter över ett.

Han börjar med att säga sitt namn och berätta vem han 
mist. Jag associerar direkt till hur jag har hört att det går till 
på Länkarnas möten, så inspirationskällan är tydlig. Jag har rå-
kat hamna bredvid mannen som inleder sammankomsten och 
tänker att det passar bra om jag är näst på tur, för då kan jag 
direkt berätta varför jag är här. Men en annan kvinna, som sitter 
på hans högra sida, hinner före och därefter går vi laget runt 
motsols istället. 

Jag lyssnar uppmärksamt på allas korta presentationer. De 
säger bara sitt förnamn och vem som tagit sitt liv. Det kan vara 
en son, en dotter, en morfar eller en sambo till exempel. Trots 
att presentationerna är så korta berör de mig djupt. Så många 
drabbade anhöriga samlade i samma rum. En del kan inte pra-
ta utan att gråta. De torkar sina tårar ibland, men låter dem 
lika ofta strömma fritt. Jag känner hur tårarna bränner bakom 
ögonlocken långt innan det blir min tur att berätta vem jag.

När jag såg alla människor droppa in visste jag inte om de 
redan kände varandra, för jag kunde vara den enda nykomling-
en, men allteftersom de presenterar sig inser jag att jag inte är 
den enda nya i rummet. Faktum är att flera personer är där för 
första gången.

När turen kommer till mig hör jag själv att rösten inte riktigt 
bär, men jag pratar ändå. Försöker hålla mig professionell. Jag 
berättar om arbetet med Våra älskade orkade inte leva och har 
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några minuter tidigare stämt av med Zandra om det är okej att 
jag berättar om hennes medverkan i boken och det är det, så jag 
berättar att jag har träffat Zandra förut och att hennes gripande 
historia finns med i den kommande boken.

Jag säger också uppriktigt att jag är beredd att lämna lokalen 
om de känner att jag tränger mig på eller om de av någon an-
nan anledning inte vill ha mig där, men alla säger unisont att jag 
gärna får stanna. Flera påpekar också att det är en viktig bok jag 
skriver. Mycket lättad tackar jag för att jag får vara kvar och för 
att jag får ta del av deras livsberättelser.

Vi är arton personer runt bordet – såväl män som kvin-
nor och det är stor spridning i ålder. Den yngsta är nog inte 
ens tjugo år och den äldsta troligen drygt sjuttio. Vanligtvis 
brukar det var snudd på omöjligt att hålla ett enda samtal i 
luften när man är så pass många, men det är inga som helst 
problem här.

En efter en berättar de som vill mer ur sitt liv och de bemöts 
av värme och förståelse från de andra kring bordet. Ibland kän-
ner de igen sig i varandras berättelser och ibland skiljer sig upp-
levelserna åt.

Känslorna hos deltagarna är påtagliga. Flera gråter, en an-
nan är arg, någon är fortfarande förvånad eftersom självmor-
det kom som en överraskning och ytterligare några uttrycker 
sin besvikelse och ilska över psykvården.

Ibland blir det en liten paus på ett par sekunder, men oftast 
böljar samtalet fram och tillbaka utan avbrott. De stöttar varan-
dra genom ord och jämförelser, men ibland räcker det med en 
nickning och kanske ett tyst hummande.

Jag antecknar flitigt längs vägen, men känner samtidigt, re-
dan när jag skriver ner berättelserna, att de bör stanna hos mig. 
Att få sitta med dessa öppna människor och få ta del av deras 
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liv på ett så utlämnande sätt är i sig så speciellt att det räcker 
med det. 

Meningen med mitt besök var att jag skulle få en djupare 
inblick i det värdefulla arbete som SPES gör och att jag skulle 
förstå hur mycket människor kan betyda för varandra när man 
drabbas av det värsta som kan hända. Meningen var inte att 
föra vidare de drabbades historier utan deras uttryckliga god-
kännanden.

Av respekt för de anhöriga nöjer jag mig därför med att 
konstatera att det är en otroligt varm och fin stämning i rum-
met vid Järntorget och jag förstår att så många finner tröst, 
förståelse och medmänsklighet i SPES-grupper runt om i lan-
det. 

Det finns både öppna och slutna grupper inom SPES och 
den jag fick besöka var en öppen grupp, dit man kan gå utan 
att förbinda sig till något och utan att anmäla sig i förväg. De 
slutna grupperna bygger på ett mindre antal individer som åter-
kommer regelbundet för att få stöd av varandra och en samtals-
ledare som leder gruppens diskussioner. Den typen av möten 
blir mer som en kurs och den brukar omfatta tio träffar. De 
slutna grupperna kallas Sorge-grupp eller Leva vidare-grupp, 
men exakt hur de ser ut och fungerar kan variera lite beroende 
på vilken krets man tillhör. Alla ledare har gått en utbildning 
innan de får bli kursledare och de är också drabbade, så de delar 
deltagarnas smärtsamma erfarenhet. Eftersom det är en ideell 
organisation får ledarna inte betalt för sitt arbete.

Jag får veta att en kvinna på dagens träff  gått på SPES-
möten i hela tjugo år och ett par andra ligger med sina sexton 
år inte långt efter. Det är inte utan att jag skänker de nya mötes-
deltagarna en tanke. Det var första gången de var här idag, men 
kanske sitter de på en träff  2034 och känner att två decennier, 
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trots den tunga sorgen och den ständiga saknaden, har flugit 
förbi.

Och då är de ett väldigt fint stöd för nya medlemmar.
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Om suicid

Suicid är ett allvarligt hälsoproblem världen över och Sverige 
är inget undantag. 2013 tog 1 606 personer sitt liv i vårt land, 

enligt NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och preven-
tion av psykisk ohälsa. Av dessa var 1 107 män och 499 kvinnor.

Siffrorna för 2013 är de högsta sedan 2006. Efter att ha varit 
nere i 17,9 personer per 100 000 invånare 2011 är vi nu uppe 
i 22,4. Det betyder att drygt fyra människor tar sitt liv i Sve-
rige varenda dag. Det är en person var sjätte timme. Det är sex 
gånger fler som dör i självmord än som dör i trafiken. 2013 om-
kom 264 personer i den svenska vägtrafiken och det var, enligt 
Transportstyrelsen, den lägsta siffran sedan andra världskriget.

Det går tio gånger så många självmordsförsök på varje full-
bordat självmord. Det innebär att ungefär 15 000 personer var-
je år försöker ta sitt liv. Ännu fler, det kan vara hundra gånger 
så många, bär på självmordstankar.

Under 1980- och 1990-talen minskade antalet självmord i 
Sverige och under 2000-talet har siffran planat ut. Antalet själv-
mord per 100 000 invånare har minskat från 33,3 personer 1980 
till 18,4 personer 2010. Det ger en minskning med 45 procent, 
men det är fortfarande ett stort folkhälsoproblem. 

Enligt NASP tar 40–50 ungdomar under 20 år sitt liv i Sve-
rige årligen och av dem är fem under 15 år. Under 2013 tog 
176 unga mellan 15 och 24 år livet av sig och det är den högsta 
siffran sedan 1989.
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Suicid är den vanligaste dödsorsaken bland män i ålders-
gruppen 15–44 år och den näst vanligaste för kvinnor i samma 
åldersgrupp.

2008 beslöt riksdagen att anta en nollvision för självmord.
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	inlaga_våra_älskade
	9789198098990_b

