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I VÅRT ARBETE med att ta fram pjäsen 
intervjuade vi unga tjejer i Malmö och 
det fanns ett citat som fastnade hos oss: 
”Det är som viskningsleken men med 
livet som insats”. 

Under arbetets gång blev det tydligare 
och tydligare för oss att de unga tjejerna 
vi pratade med inte riktigt hade någon 
vuxen som de litade på och som de  
kände verkligen lyssnade på dem. Det 
gjorde oss besvikna på vuxenvärlden.  
Så för oss var det viktigt att göra en pjäs 
som kändes relevant för dig som är ung 
i Malmö. En pjäs där du förhoppningsvis 
kan få känna dig hörd och en pjäs som 
kan få vuxna att lyssna. 

Med livet som insats tar avstamp ur 
några unga människors berättelse, men 
den handlar inte om dem. Den handlar 
om Aida, Nora och Samina. Tre vänner 
som vuxit upp tillsammans och försöker 
ta reda på vad dom vill i livet när allting 
plötsligt vänds upp och ner. De tvingas ur 
sin bubbla och behöver plötsligt hantera 
sorg och vuxna som sviker, inte lyssnar 
eller förstår. De finns där för sina vänner 
och försöker samtidigt hitta plats för att 
ta hand om varandra. De försöker hitta 
sina olika sätt att bearbeta sorgen på. 
Det här är en pjäs om att inte bli hörd, 
och att inte bli sedd. 

I en perfekt värld hade alla unga haft 
någon vuxen att prata med, och alla 
vuxna hade lärt sig lyssna på de som 
ibland faktiskt vet bäst, oavsett ålder. 
Kanske kan den här pjäsen få någon att 
våga prata, och någon annan att sätta 
sig och lyssna.

ARINA KATCHINSKAIA  
OCH SARA KHALEDI







 Jag arbetar med unga i Malmö, 
primärt unga i någon form av 
utsatthet. Det jag möter är ofta 

myndighetsrädsla, brist på information 
och kunskap samt en stor press från 
både samhället och familjen. Unga idag 
befinner sig ofta i en utsatt situation 
där de lätt hamnar mellan stolarna. Vad 
döljer sig bakom den tysta fasaden? Ofta 
är det unga tjejer som inte hörs eller 
syns i skolorna, men som allt för ofta får 
den stora pressen på sig att finnas till för 
andra. Jag stöter även på olika former av 
psykisk ohälsa, här är tjejerna bättre på 
att ta hjälp av varandra eller av utomstå-
ende resurser, medan killarna ofta håller 
det för sig själva. Även i situationer när 
ungdomarna hamnar snett och i krimina-
litet, kan det vara svårt att hitta tillbaka 
till ett liv som inte är destruktivt. Ofta ser 
vi tjejerna stå bredvid; som vän, flickvän 
eller syskon och att de får dra det tunga 
lasset och finnas där för andra både 
fysiskt och emotionellt, och reda ut situ-
ationer som deras närstående hamnar i. 
Men ingen finns där för dem, och det blir 
till en snöbollseffekt där unga 
tjejer ännu en gång hamnar i 
skymundan.

MIMMIE ANDREASSON,  
projekthandledare nationell – Vi Behövs!



Jag är utbildad kriminolog och 
har alltid varit intresserad av 
varför saker blir som de blir. 

Varför agerar personer olika i samma 
situation? Redan då jag arbetade på 
socialtjänsten i Malmö och inom rätts-
psykiatrin så var det oftast unga män 
jag mötte, så är det även på Fryshuset. 
Men i mitt arbete på Fryshuset har jag 
också besökt kvinnor på anstalt och jag 
har insett mer och mer att kvinnor och 
unga kvinnor inte får rätt stöd och hjälp 
eftersom deras agerande inte är riktat i 
affekt mot någon annan. De hörs inte lika 
ofta eller lika högt. Deras skador blir ofta 
självdestruktiva. Samtidigt lägger sam-
hället i stort ett oerhört ansvar och krav 
på dessa unga tjejer, men ger dem inga 
verktyg hur de ska orientera sig i allt. 
Varför är det så här? Saknas en plattform 
där det är okej att få utvecklas i sin egen 
takt, att få hitta sina passioner och sitt 
driv? Att bli bekräftad i sin egen person 
är något av det viktigaste man kan ge 
någon annan. Och i takt med att mål-
gruppen unga killar hörs och syns mer 
ute i samhället så läggs det inte tillräck-
ligt med resurser på de unga tjejerna och 
deras behov. De tystas ner 
och kommer att förbli tysta 
om vi inte ger dem tillbaka 
deras röst.

SOFIA STAAF,
kriminolog och projektledare 

Förebyggande verksamheten – Fryshuset  



Jag arbetar som verksamhets- 
utvecklare på Fryshuset. Jag 
har många gånger under mina 

11 år här sett hur vuxna sviker unga 
och lämnar dem ensamma i att hantera 
exempelvis sorg och trauman. Denna 
pjäs är en bra påminnelse till 
vuxna att de behöver jobba 
hårdare för att förtjäna  
ungas förtroende och tillit.

REBECKA ERIKSSON,
socionom, sexolog och  

verksamhetsutvecklare – Fryshuset  





BEHÖVER DU PRATA 
MED NÅGON?

HÄR KOMMER FLERA TIPS PÅ 
ORGANISATIONER, FÖRENINGAR 
OCH MÖTESPLATSER: 

 Arena 305 

 Café Lajvet  

 Ensamkommandes förbund Malmö

 Flamman Malmö 

 Fryshuset Malmö

 Fältgruppen Malmö 

 Föreningen Vi 

 Hela Malmö 

 Kriscentrum Malmö 

 Kvinnojouren Öresund 

 Malmö mot diskriminering  

 Malmö stads fritidsgårdar  

 Maskrosbarn 

 Mötesplats vänkretsen 

 Resursteam Heder Skåne

 Röda korset  Malmö

 SFU (Socialarbetare för unga)  

 Spelens Hus 

 Rosengård fritidsgård Tegelhuset  

 TIF Malmö

 Ungdomsjouren Öresund 

 Zigzag förening 
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