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Handfasta råd 
för julefrid
Julen kan vara ett känsligt kapitel för många människor. 
En anledning kan vara att den väcker dåliga minnen från 
din uppväxt som var full av ångest. En jobbig faktor med 
situationer som triggar jobbiga känslor är att den jobbiga 
känslan lätt får dig att tänka på fl er jobbiga situationer 
med jobbiga känslor.

Det kanske börjar med att du tänker att jularna kanske 
var ångestladdade för att en förälder drack och förstör-
de stämningen varpå det kanske blev bråk mellan dina 
föräldrar. Det här kan vidare få dig att börja tänka på alla 
ångestfyllda helger när du till exempel aldrig visste vilket 
humör din förälder skulle vara på. 

De tankarna kan vidare få dig att tänka på att du hade 
ångest en stor del av din uppväxt och att den tog din 
energi så att du inte orkade ägna dig åt roliga aktiviteter 
vilket i sin tur kan ge dig en känsla att du blev snuvad på 
hela din uppväxt som bestod av ett ångestmoln.

Om du drabbas av ovan nämnda tankar 

och känslor är mitt råd:

❚ Försök (även om det är svårt) att separera dåtiden från 
nutiden. Tänk att du ändå klarade dig igenom din upp-
växt och att du nu faktiskt inte är hjälplös längre.
❚ Försök komma på om dina erfarenheter har berikat dig 
på något plan i livet; skriv ner hur.
❚ Tänk på att din hjärna har betingat (kopplat ihop) julen 
med dåliga känslor, den går med andra ord att betinga 
om så fundera på hur du kan fylla julen med saker som 
får dig att må bra. ■

MONICA EMANELL

Leg. psykolog och leg. psykoterapeut

YLVA HETER JAG OCH TRÄFFADE 
ÅNGESTEN REDAN SOM BARN
Därför ligger det mej varmt om hjärtat att prata högt om ångest. 

Jag vill förmedla ångest i text och bild. Inge hopp i mörkret och få 

omgivningen en inblick i hur det kan vara att lida av bland annat

ångest. 

Jag är heltidssjukskriven sedan länge men mycket engagerad 

kring ämnet psykisk ohälsa. 

Jag föreläser bland annat som attitydsambassadör och en hel 

del annat. För övrigt en ganska enkel och social tjej. Jag har små-

barn och husdjur på hemmaplan. 

Min ambition är att nå ut bland barnen med kunskap, och det 

centrala — att be om hjälp är aldrig fel, att må dåligt är inte fel, att

tänka och känna ångest fi nns det hjälp för.

Ylva Larsson gestaltar ångest i text och bild: 

Varför pratar vi
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 vi inte om ångest? 
VARFÖR PRATAR VI 
INTE OM ÅNGEST?
Ångest är en reaktion och inte en sjukdom. 
Och det bör det upplysas om tidigt i livet. 
Barn behöver få veta vad ångest är i tid innan
   vissa drabbas och helt enkelt blir livrädda.
Det är svårt att förstå nåt man inte vet finns. 
Inte konstigt om man blir galen då lixom. 
Men det går ju faktiskt att prata om det...
Sätta ord på det att förklara och förstå. 
Det försvinner inte utav tystnaden — tvärtom!
Sätt ett ord på känslan — säg ångest. 
Det är inte farligt fast du tror att du ska dö då. 
Därför är det så viktigt att få förstå. 

Jag minns så väl den där dagen när ett monster
   tvingade sej in i min lilla bröstkorg. 
Jag var bara åtta år. 
Smärtan skar i mej och rädslan stal mina 
   andetag — jag skulle dö nu!
Jag slog på mitt hjärta som slog hårt tillbaka. 
Ett slagsmål av panik mot en ångestattack. 
Smärtan avtog men rädslan dröjde sej kvar. 
Orolig och förvirrad i min nya verklighet. 
Liten och rädd i min totala ensamhet. 
Jag var plötsligt annorlunda. 
Jag var konstig. 
Och jag skämdes för jag vill be om tröst. 
Men hur förklarar man ett monster i sitt bröst?

Jag kände något som jag aldrig känt förut. 
Något som gjorde mej dålig. 
Jag vågade aldrig berätta någonting. 
Vågade aldrig fråga. 
Jag trodde bara att det skulle vara så nu. 
Skräckslagen på min vakt för allting. 
Jag bad till Gud att ta mitt onda. 
Bad om att slippa vara rädd mer. 
Bad om att få vara glad. 
Jag bad nog om för mycket för det blev värre.  
Monstret som växte och tog över min värld. 

Jag ville dö. 
Jag var 10 år och jag vågade inte leva mer. 
Jag var rädd för att jag hade ångest. 
Jag visste bara inte om det. 

Varför pratar vi inte om ångest?

ÅNGEST
Ångest. 
Den är olika. 
Ibland känns det som att ångesten tar ihjäl mej. 
Ikväll var det såna attacker. 
Smäll på smäll slog emot mej. 
Kändes som att jag skulle rasa ihop närsomhelst. 
Som att jag föll åt ena hållet utan att 
   kunna parera.
Synen blev grumlig och skrämde mej. 
Osäker på att ta mej fram.
Tvungen att sätta mej längs på sofforna 
   längs gången som var packad av människor. 
Jag var på ett stort köpcentrum. 
I en slags rusningstid av besökare överallt. 
Jag var en av dem. 
En som verkligen kämpade för livet fram. 
Ingen ser min kamp. 
Ingen hör. 
Men jag lovar att det är en inre verklighet som
   påverkar mej så starkt att knappt kunna andas. 
Andas samma luft som ni andra så lätt drar in. 
Den kväver mej. 
Jag kväver mej. 
Min tanke göder ångesten. 
Ändå måste jag tänka mej för. 
Hela tiden. 
Försöka in i det sista att övervinna striden. 
Ta emot smällarna att skicka tillbaka till helvetet. 
Attacker av smärta. 
Så djupt in och längre förbi. 
Som att stora hål lämnats i min kropp. 
Hål att försöka täcka igen med nytt hopp. 
Jag ger mej inte. 
Fastän jag vill lägga mej ner och försvinna 
   på plats
Låta ångesten äta upp mej. 
Jag enkelt komplicerade tjej.

MITT NYA LIV
Jag säger som det brukar sägas när man startar 
   något nytt, vanligtvis något hälsosamt.
Och jo även jag har mina insiktsfulla stunder. 
Så jag skall börja motionera!
Något jag aldrig haft intresse för. 
Kan inte påstå att längtan är stor nu heller
   men nåt måste göras åt min begynnande 
   depression i tid. 
Så jag skall gå mej glad...
Jag måste!
Vägrar att möta mörkret där det är 
   som svartast. 
Så långt får det inte gå. 
Det påstås att dagsljus är viktigt. 
Att motion är bra. 
Men främst av allt jag kommer upp och iväg. 
Kommer upp från liggläget i ångestens bojor. 
För att jag tvingar mej !
Jag tvingar mej upp och ut för dessa vidriga 
   promenader i trasiga skor. 
Jag hatar varje steg jag tar. 
På riktigt uselt humör stegar jag fram som 
   ett treårigt trotsigt litet barn. 
För jag vet. 
Jag vet att jag måste göra allt vad jag kan 
   nu att inte falla ner. 
Jag orkar inte mer. 
Det är inte värre att gå en satans promenad 
   i ilska än att ligga i svåra tankar och halvt 
   kvävas hemma
På en skala ganska likvärdigt helvete att utstå. 
Skillnaden är väl att promenaden 
   ger resultat. 
Att ligga kvar och deppa på soffan tar 
   tid av mej. Tid jag vill ägna åt livet. 
Så jag går mot framtiden. 
Mitt nya liv. 


