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Hon är den populära radiorösten som inte räds de svåra  
livsfrågorna. Trivsel har träffat psykiatern och forskaren  
Ullakarin Nyberg, som finner tröst i vetskapen om att alla  
människor med rätt hjälp klarar de svåraste situationer.

Den administrativa korridoren på Norra  
Stockholms psykiatri vid S:t Görans Sjukus känns 
dystert grå fram tills Ullakarin Nyberg öppnar  
dörren och kliver in. De sotade 
ögonen glittrar och hon ler stort 
när hon sträcker fram en ringprydd 
hand för att hälsa. Vi har stämt 
möte för att prata om hennes nya 
roll i radion, och att hon är i ropet 
just nu blir än mer tydligt när hon 
berättar att ytterligare ett reportage
team ska komma.
 – Jag vill verkligen passa på att 
prata om de här frågorna nu när 
intresse finns. Det är viktigt, säger 
hon och poserar naturligt framför kameran till 
fotografens stora glädje.

Hyllat sommarprat
Som suicidforskare, författare och föreläsare har 
Ullakarin länge varit ett välkänt namn för många, 
men för allmänheten blev hon känd efter somma
rens hyllade sommarprat. Och strax därefter var 
det dags att axla rollen som ny radiopsykolog i 

programmet ”Livet med Ullakarin Nyberg”, som 
sänds på torsdagar i P1.
 – Precis som tidigare pratar jag med en person 

som ringer in och har ett problem, 
men programmet är färgat av vem 
jag är och de samtal jag brukar ha. 
Jag har fått höra att folk tycker att 
jag ställer modiga frågor, säger hon.

Våga fråga
 De senaste tjugo åren har hon 
arbetat med människor som 
förlorat viljan att leva och närstå
ende till personer som tagit sitt liv. 
Idag finns inget samtalsämne som 

skrämmer henne. Kanske för att hon vet att hon 
inte kan lösa någon annans problem eller avlägsna 
lidande. Det man kan göra är att lyssna och vara 
närvarande, och få den som mår dåligt att känna 
sig viktig och mindre ensam. 
 – Oftast undviker vi att fråga om andras pro
blem om vi känner att vi inte kan göra någonting 
för att hjälpa dem. Vi måste våga lita på att vår 
närvaro och vårt engagemang räcker långt.

Den populära  
radiorösten
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Namn:  
Ullakarin Nyberg

Ålder: 61 år

Familj: Man och tre söner, ett barnbarn 

Aktuell: Radioprogrammet Livet med  
Ullakarin Nyberg och Sommar i P1 2021, samt 
boken Konsten att mötas: från mingelångest 
till allvarliga samtal, tillsammans med Stefan 
Einhorn och Kattis Ahlström (2021)
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efter lösningen. Ullakarin tror mer på kraften i 
människors livsberättelser. Om man utgår ifrån 
vad en person varit med om i livet, så blir den mer 
begriplig för sig själv. Men det handlar också om 
att acceptera att det finns ett lidande som faktiskt 
hör livet till. 
 – Redan från när vi är små lär vi oss att undvika 
obehag. Men livet är inte en dans på rosor och det 
är viktigt att istället hitta verktyg att hantera olika 
svårigheter. Och för mig är det djupt trösterikt 
att veta att alla människor med rätt hjälp faktiskt 
klarar de svåraste situationer.

Hon växte upp i Örnsköldsvik och redan som 
5åring visste Ullakarin att det var läkare hon skulle 
bli. Vägen dit var spikrak, men inte alltid enkel. 
När hon var i tonåren blev mamman sjuk i depres
sion och Ullakarin fick dra ett tungt lass, som 
gick ut över studieresultaten. I efterhand har hon 
förstått att det var den erfarenheten som till slut 
gjorde att hon valde att utbilda sig till psykiater.
 – Ja, min mamma är nog det viktigaste skälet  
att jag valde att bli psykiater. När hon blev sjuk  
förstod jag att vem som helst kan hamna i svårig
heter. Ingen är skyddad mot livets upp och ner
gångar. När jag sitter med en patient ser jag oss 
som två experter som möts runt ett problem som 
just då är deras, men som precis lika gärna kunde 
vara mitt.

Våga öppna upp
I dagens samhälle handlar mycket om att prestera 
och må så bra som möjligt. Samtidigt mår många 
människor dåligt. Ungefär var 5:e svensk blir nå
gon gång under livet diagnostiserad med depres
sion och hälften av alla unga upplever att de har 
psykisk ohälsa. Ullakarin menar att det är viktigt 
att våga öppna upp och prata om hur vi faktiskt 
mår på insidan. 
 – Istället för att alltid presentera en idealbild av 
sig själv, som oftast inte är sann, kan man berätta 
om egna erfarenheter av att inte må bra. Det  
kan vara väldigt förlösande att bjuda på sina 
tillkortakommanden eller berätta om något man 
misslyckats med.
 När människor mår dåligt är det vanligt att 
omgivningen fokuserar på problemet och letar 

Tips till dig som vill hjälpa 
någon som inte mår bra:
1. Utgå från din egen omtanke för  

personen och berätta att du ser att 
personen inte mår bra.

2. Öva på detta så ofta du kan och orkar.

3. Kom ihåg att det inte är du som ska 
lösa personens problem.

4. Gissa aldrig utan fråga vad personen 
vill ha hjälp med. Ställ frågan: Kan jag 
göra något?

5. Erbjud enkla aktiviteter. En promenad 
eller en kopp kaffe kan ha stor  
betydelse.

6. Tänk på dig själv och erbjud hjälp  
utifrån vad du orkar med.

”Jag har fått  
höra från folk  
att jag ställer  

modiga frågor”
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”Redan från när vi är små lär vi oss att  
undvika obehag. Men livet är inte en dans  
på rosor och det är viktigt att istället hitta  
verktyg att hantera olika svårigheter.”
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