
Hur kommer det sig att en bok om självmord blir din debutbok?

– Jag förlorade min pappa när han tog sitt liv 2016. Men det var först efter ett 
par år när jag började föreläsa i ämnet som jag såg att det fanns ett behov av 
boken. Jag mötte personer som i sina olika yrkesroller kom i nära kontakt med 
självmord. Jag förstod då att kunskapen var låg, bristerna stora och att tabu 
fanns även internt.

Kände du någon gång att du öppnat dig för mycket när du berättar om 
dina egna upplevelser?

– Nej, aldrig. Möjligen kände jag en oro för hur närmsta familjen skulle han-
tera boken, men jag är säker på att de personliga delarna behövs för att göra 
boken mer levande.

Du har intervjuat en mängd olika yrkesgrupper, hur skulle du samman-
fatta den respons du fått från dem?

– Oj, det har varit väldigt olika. Många har varit eniga om att en bok som 
denna behövs, och förvånansvärt många har öppnat sig och berättat om sådant 
de egentligen inte borde prata om. Men det har också funnits en viss rädsla för 
hur intervjuerna skulle användas, främst från personer i chefsposition.

Hur skulle du beskriva boken?

– Det är en skildring av den verklighet många yrkesgrupper möter i tjänsten. 
Jag har på ett berättande sätt lyft självmord som samhällsproblem ur flera 
perspektiv. Jag vill inte kalla det reportagebok eller faktabok, snarare en bland-
ning.

Vad hoppas du effekterna av den ska bli?

– Jag hoppas att boken klär av detta tabubelagda ämne på ett sätt som får sam-
hället att vakna. Jag hoppas också att den kan ge någon form av stöd till alla de 
som möter självmord, efter att ha läst den kommer man förstå att man inte är 
ensam på något vis.
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