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LIVET
ÄR MENINGSLÖST?

NAMN: Isak Hjelmskog
ÅLDER: 39 år
ARBETE: Regissör och skådespelare. Utbildad på Teaterhögskolan
i Luleå 2001-05. Älskar att
jobba med nyskrivna pjäser och
nyskapande teaterformer. Har
arbetat på Riksteatern, Östgötateatern, Folkteatern Göteborg,
Regionteatern och Dramaten.
Var stipendiat på Theatertreffen
i Berlin 2010. Initiativtagare och
projektledare för Vit kanin Röd
kanin på Riksteatern.

Frågan är enkel, bara fem ord: Vad är meningen med livet? Kan svaret vara lika kort?
Ett rappt unikt svar. Helst coolt och hårt. Så att jag kan trycka det på en tröja. Eller göra
den till ett ™© som kan ge mig $ ... Eller åtminstone ge mig en aning om vem fan jag är!
Så tänkte jag som sextonåring och läste Myten om Sisyfos av Albert Camus. Jag gjorde det
för att livet kändes meningslöst och jag hoppades att boken skulle ge mig svaret. Boken
utgår från en gammal grekisk myt och handlar om en människa som blivit dömd av gudarna
till deras värsta straff; att rulla en jättestor sten uppför ett berg. Väl uppe på toppen rullar
stenen ner på andra sidan och Sisyfos blir tvungen att rulla upp stenbumlingen igen och igen
och igen, i all evighet. Jag kände igen mig, så kändes mitt liv som sextonåring – enformigt,
ofritt, ensamt och utan mening. Jag kan fortfarande drabbas av den känslan, för visst känns
allt som ett stort jävla skämt ibland: Isarna smälter, en miljard människor svälter, de åtta
rikaste gubbarna i världen äger femtio procent av jordens tillgångar, en galen clown blir
president i USA och de gudar som borde ställa allt till rätta, verkar ha gått på semester.
Camus bok lindrade känslan av ensamhet men den gav inga svar, utan bara en ny uppgift.
OK Isak, tänkte jag, du måste själv hitta det som ger ditt liv mening i en absurd tillvaro!
Jag kom aldrig på det där korta, coola svaret då, jag kämpade mest med att rulla mitt sega
tonårsliv uppför berget. Och nu tjugotre år senare blir mitt svar minst 56 613 ord långt och
det ändras, hela tiden. Det känns lite rörigt men så får det vara. Det är åtminstone mitt svar.
Jag tänker att i alla fall en del av meningen med livet handlar om acceptera sig själv. Andrew
Salomon som är psykolog och författare säger: ”Gör dina värsta svagheter till dina största
tillgångar”. Inte alldeles enkelt kanske, men jag tycker att det är en vacker tanke.
Isak Hjelmskog, Regissör

VÅGA
PRATA
Livet är som att cykla.
För att hålla balansen
måste man
fortsätta framåt.
Albert Einstein,
vetenskapsman

NAMN: Charlie Eriksson
ÅLDER: 25 år
YRKE: Social entreprenör och
driver Aldrig ensam
BOR: Göteborg med flickvän och
en katt som heter Sally
www.aldrigensam.com

För snart fem år sedan låg Charlie Eriksson
på intensiven. En överdos tabletter höll
på att ta hans liv. Självmordsförsöket var
egentligen ett rop på hjälp och tack och
lov lyssnade hans anhöriga. Idag driver
Charlie Eriksson Aldrig ensam med målet
att höja kunskapen om psykisk ohälsa
bland företrädesvis ungdomar. Charlie
håller föreläsningar, är aktiv i media och
på sociala medier och skriver nu på en bok
som kommer ut i augusti.
VAD VAR DET EGENTLIGEN
SOM HÄNDE?
– Jag hade flyttat till Kalmar och läste ekonomi på Linnéuniversitetet. När jag hade pluggat
i ett och halvt år drabbades jag av panikångestattacker, blev sjuk och fick självmordstankar. Under ett intensivt år blev det bara sämre
och jag gjorde självmordsförsök. Till slut fick
jag hjälp och diagnosen depression.
VET DU IDAG VARFÖR
DU INSJUKNADE?
– Stress i kombination med alltför höga krav
på mig själv. Jag ville att allt skulle vara
perfekt. Sedan fanns det saker som hade hänt
som jag inte hade bearbetat. Men framförallt
stressen och min felaktiga bild om vad som
var framgång och lycka.
HUR KÄNDES DET ATT FÅ EN
PANIKÅNGESTATTACK?
– Hjärtat rusade och jag fick svårt att andas.
Jag fick tunnelseende och en känsla av att jag
höll på att dö. Det kändes också som jag förlorade förståndet och inte kunde tänka klart.
NÄR KOM VÄNDPUNKTEN?
– Jag tog en överdos med tabletter och blev
inlagd på intensiven. Då var det så illa som
det någonsin kunde bli. Självmordstankarna
fanns där men överdosen av tabletter var
egentligen ett rop på hjälp. Där på intensiven
nådde jag min botten och hittade min väg
tillbaka.

HUR VILLE DU ATT OMGIVNINGEN
SKULLE FINNAS FÖR DIG?
– Jag ville att familjen och vännerna skulle
hänga kvar och finnas för mig. Det var det
allra största stödet – att de accepterade
mig och min situation. De kunde också
hjälpa mig utifrån ett utifrånperspektiv.
Jag tyckte inte alltid att det var rätt då
men efteråt vet jag att det var tur att de tog
beslut åt mig.
VAD ÄR DITT RÅD TILL ANHÖRIGA
OCH DE SOM DRABBAS?
Till anhöriga vill jag säga: Stanna kvar och
lägg inga värderingar i det som den drabbade säger. Var öppen och fördomsfri när du
lyssnar. Till den som drabbas vill jag säga:
Du kan bli frisk. Ta en dag i taget. Ta små
steg framåt. Det går inte fort och det finns
ingen quick fix. Men du blir starkare efteråt.
HAR DU LÄRT DIG NÅGOT AV
DIN EGEN ERFARENHET?
– Jag sätter inte för höga krav på mig själv
längre. Jag jämför mig inte med andra och
jag känner mig mer bekväm med mig själv.
Jag har hittat min roll och prioriterar annorlunda. Vissa dagar är fortfarande jobbiga
men jag har lärt mig att hantera det. Livet
rullar på.

Meningen med livet
är att vara ögon,
öron och samvete
åt världsalltets skapare,
din idiot.
Kurt Vonnegut,
författare

Dreamers are those
who have achived in
love and life, because
it is a dream that got
them there.
Cindy Sherman,
konstnär
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BOKTIPS!

Kan man bli fri från panikångest? Varför blir man
deprimerad? Hur går psykoterapi till? Christian
Dahlström har själv varit drabbad och ger svar
på de vanligaste frågorna om panikångest och
depression i boken Panikångest och depression.

Sofia Sedin upplevde sin första panikångestattack när hon var åtta. Med stöd från familj
och kompisar, samt engagerad personal i
skolan och vården, har Sofia hittat ett sätt att
hantera sin ångest. I Lilla Ångestboken berättar
Sofia Sedin om hur det känns att få ångest
och hur man kan lära sig att hantera den.

ANDRA LÄSTIPS

@psykofobi på Instagram
Naiv super av Erland Loe

Myten om Sisyfos av Albert Camus
Allt av Martina Lowden
En näve grus av Louise Hoffsten
Intet av Janne Teller
Candide av Voltaire

KONSTEN ATT RÄDDA LIV
DU HAR SKRIVIT BOKEN KONSTEN ATT
RÄDDA LIV. VARFÖR GJORDE DU DET?
Jag har jobbat med sorg och förluster i hela
mitt vuxna liv. Jag såg och hörde att det blev
så tyst när någon hade förlorat en närstående genom självmord och det gjorde mig
intresserad av att förstå varför det är så. Jag
observerade också att samma sak händer i
vården. Människor vågar inte fråga om sådant som har med självmord att göra. Både i
samhället i stort och i vården – det finns en
rädsla för att prata. Och jag tänkte att det en
är rädd för, det ska en öva på. Därför ville jag
skriva en bok som ger praktiska råd i vad
en kan säga och som lyfter att det inte är så
farligt att prata om självmord.
VARFÖR TROR DU ATT MÄNNISKOR TYCKER
ATT DET ÄR SVÅRT ATT PRATA MED EN
PERSON SOM ÄR SJÄLVMORDSBENÄGEN?
Dels är vi helt enkelt rädda för döden och
de flesta av oss vill gärna skjuta upp den
så länge som möjligt. Därför är det svårt att
förstå och kan upplevas som skrämmande,
att det finns människor som avslutar sitt liv
i förtid. Det är också en obehaglig tanke att
psykisk sjukdom kan göra att jag förlorar
min livsvilja och att det kan hända någon
som jag älskar. Det finns fortfarande starka
tabun runt självmord. Dessa bär vi med oss
och tyvärr tar det tid innan tabun försvinner.
Och så är vi rädda för att göra fel och tror
att vi måste säga och göra rätt saker när
vi möter människor som har det svårt. Men
ibland blir vi lite för rädda, tycker jag. Det

finns situationer där det helt enkelt inte går
att ge några råd! Det räcker med att lyssna.
Vi krånglar till det! Ungdomar är ofta lite modigare och vågar prata om svåra saker. Men
de är försiktiga på ett annat sätt. De kanske
avstår från att prata med en vuxen för att
de har lovat att inte säga något och det kan
vara farligt. En ska aldrig ge ett tystnadslöfte
när det handlar om självmordsrisk!
VAD ÄR DET FÖRSTA EN SKA GÖRA OM EN
TROR ATT EN HAR NÅGON I SIN NÄRHET SOM
FUNDERAR PÅ ATT TA SITT LIV?
1. Fråga. Fråga personen hur hen mår.
2. Berätta att du är orolig. Tala om att du
märker att personen inte mår bra, att du inte
känner igen personen. Tala om att du bryr
dig och att du vill hjälpa till.
3. Tala om att du vet att det går att få hjälp.
Kanske har du själv tagit emot hjälp i en liknande situation och det kan du berätta om.
4. Tala om att du kan och vill följa med
personen när hen söker hjälp. Erbjud dig
gärna att ringa och ta reda på var det finns
hjälp att få.
5. Prata alltid, alltid med en vuxen när du
tror att en vän är självmordsbenägen.
VAD ÄR DET SISTA EN SKA GÖRA?
Du ska aldrig gå med på eller lova att vara
tyst. Vissa löften varken ska en eller kan en
hålla. Annars finns det inga fel. Om en är
engagerad och vill väl så märks det.

KOM IHÅG! SOM ANHÖRIG FÅR DU INTE TA ANSVAR FÖR ATT
LÖSA PROBLEMET. DIN UPPGIFT ÄR BARA ATT LYSSNA.

NAMN: Ullakarin Nyberg
ÅLDER: 56
ARBETE: Med dr, psykiater
och suicidforskare.
Föreläser och utbildar om
psykisk ohälsa och
självmordsprevention,
handleder personal, utreder
självmord och utvecklar
kliniska rutiner för arbetet
med självmordsbenägna
personer och deras närstående.
AKTUELL MED BOKEN:
Konsten att rädda liv

Du frågar: vad är livet?
Det är som att fråga:
vad är en morot?
En morot är en morot.
Mer vet man inte.
Anton Tjechov,
dramatiker

VARNINGSTECKEN OCH STÖD
Väldigt många av de som tar sitt liv lider av sjukdomen depression. Detta är viktigt att komma ihåg eftersom det innebär att det är ett tillstånd som kan behandlas och förändras med
tiden. Har du funderingar på om du själv, en kompis eller någon i familjen är deprimerad?
Nedan finns några signaler som du kan ha lite koll på:
– Ihållande känslor av sorg eller tomhet
– Många negativa tankar och känslor av hopplöshet och hjälplöshet
– En känner sig värdelös och tyngd av skuld
– En är överdrivet självkritisk och ser ner på sig själv
– Drogmissbruk
– Ont i kroppen eller känner sig yr – utan någon medicinsk förklaring
– Ingen lust att göra saker som en brukar gilla att göra
– Vill inte äta och kan inte sova
– Är irriterad, gråter, har ångest eller panikattacker
– Får oförklarliga vredesutbrott
– Är ständigt orolig eller överdrivet rädd
– Svårt att koncentrera sig, komma ihåg eller fatta beslut
– Överdrivet intresserad av dödsteman i musik, bilder och böcker

Om en depression eller annat orostillstånd går för långt kan en person få självmordstankar.
Här nedan finns några varningssignaler för självmord:
– Har självmordstankar
– Har starka känslor av meningslöshet och hopplöshet
– Känner sig fångad, har en känsla av att det inte finns någon utväg
– Drar sig undan från familjen, kompisar och saker som ska hända
– Får plötsliga och ovanliga vredesutbrott
– Har stark ångest
– Sinnesstämningen förändras dramatiskt
– Pratar om självmord
– Är upptagen av döden
– Verkar plötsligt lyckligare och lugnare
– Är ointresserad av saker den brukar bry sig om
– Besöker eller ringer plötsligt till viktiga personer
– Ger bort saker som är viktiga för denne
– Förändrar eller ökar sitt drogmissbruk

– Tänker på självmord, planerar eller genomför självmordsförsök

STÖDHELG FÖR BARN OCH UNGA

9 AV 10 SOM GJORT ETT SJÄLVMORDSFÖRSÖK
DÖR INTE GENOM SJÄLVMORD. PROGNOSEN ÄR
GOD FÖR ATT ÖVERLEVA OCH OM DEN SJÄLVMORDSBENÄGNA FÅR HJÄLP, HAR HEN STORA
CHANSER ATT FÅ ETT RIKT OCH HELT LIV.

Att få prata om tankar och känslor tillsammans i grupp kan vara en stor hjälp. Därför
erbjuder Bris stödhelger för familjer där
mamma eller pappa tagit sitt liv. Barn och
unga träffas i grupper med jämnåriga. Under
ledning av stödgruppsledare delar en erfarenheter och gör övningar kring sorgen och livet
efter dödsfallet. Vissa övningar gör barn och
föräldrar tillsammans. För mer information
om stödhelgerna, ta kontakt med Bris.

You must never be fearful
about what you are doing
when it is right.
Rosa Parks,
medborgarrättskämpe

Wanting to be someone else
is a waste of the person you are.
Kurt Cobain, musiker

VILKA FÅR HÖRA AV SIG TILL BRIS?
Bris vänder sig till alla barn och unga
under 18 år. Barn och unga kan ringa till
Bris på telefonnumret 116 111, skriva till
Bris-mejlen eller höra av sig via Brischatten
på bris.se. Även vuxna kan få hjälp av Bris
i frågor som rör barn. Numret är:
0771-50 50 50.

MIND, SJÄLVMORDSLINJEN
Om du går i tankar på att ta ditt liv
Tel: 901 01 eller chatt mind.se/sjalvmordslinjen
BRIS
För att prata med en kurator
Tel: 116 111, vard kl. 10-21 och lör-sön kl. 14-21, bris.se
SPES – SUICIDPREVENTION OCH EFTERLEVANDES STÖD
Tel: 08-34 58 73, alla dagar kl. 19-22, spes.se
JOURHAVANDE MEDMÄNNISKA
Tel: 08-702 16 80, alla dagar kl. 21-06

Meningen med livet?
Jag skulle gissa att
det är att ha kul å typ
på ngt sätt lyckas
med ngt.
Joline, 12 år

NATIONELLA HJÄLPLINJEN
Psykologisk hjälp till människor i kris
Tel: 020-22 00 60, alla dagar kl. 13-22, hjalplinjen.se

Att leva livet
på bästa sätt,
för sig själv
och andra.

KYRKANS JOURTJÄNST
Tel: 031-800 650, alla dagar kl. 06-24, kyrkansjourtjanst.se

Gabriella, 94 år

VÅRDGUIDEN 1177
Sjukvårdsrådgivning och kontakt till närmaste psykiatriska akutmottagning
Tel: 1177, 1177.se
AKUT 112
Vid akut självmordsrisk och/eller psykisk ohälsa
Tel: 112

RIKSTEATERN
Scenkonst som sätter tankar och känslor i
rörelse, för alla överallt. Över 40.000 medlemmar
skapar möjligheternas scen och öppnar
mötesplatser i hela Sverige.

riksteatern.se/alltsomarvart

Riksteatern
145 83 Norsborg
Tel: 08-531 991 00
info@riksteatern.se · riksteatern.se
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DET FINNS HJÄLP!

