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1. TVÅ EXEMPEL PÅ HUR MAN HITTAR EN DRÖM, GÖR EN PLAN OCH 
TESTAR DEN 

ETT EXEMPEL: 

Habib har en dröm om kärlek. Han vill flytta ihop med en tjej, gifta sig och kanske 
skaffa barn i framtiden. Han är inte kär just nu och tror inte att någon tjej vill ha 
honom, eftersom han har psykiska funktionshinder. Men han vill ändå försöka 
göra om drömmen till en plan han kan testa, eftersom han inte tycker att han har 
något att förlora. 

Vad skulle ni säga åt Habib att tänka på för att göradrömmen realistisk? 

Habib bestämmer sig för att göra drömmen lite mindre: för honom räcker det om 
han får lära känna en tjej som han kan bli kär i, någon han kan ha ett förhållande 
med. Att flytta ihop, gifta sig och skaffa barn kan han drömma om senare.  

Det viktiga för Habib är att få kontakt med någon som han kan umgås med och 
lära känna, och som vill träffa honom. 

Habib tänker ofta på den här drömmen och på hur lycklig han skulle vara om 
drömmen blev sann. Habib är helt säker på att han vill ha ett förhållande, och på 
att han är villig att jobba jättemycket för det. Samtidigt är han rädd för att bli 
sårad. 

Vad tycker ni att Habib ska skriva i sin plan för den här drömmen? 

Habib skriver ner sin plan på ett block:  

1. Hitta söt och trevlig tjej  
2. Börja prata med tjejen 
3. Fråga tjejen om hon vill gå på dejt  

Sedan bestämmer han sig för att testa planen. 

Ett halvår senare har Habib gett upp. Han har bara vågat ta kontakt en gång med 
en tjej han inte kände och hon ville inte dejta honom. Många gånger har han tänkt 
ta kontakt med tjejer men inte vågat. Habibs kontaktperson frågar om de inte kan 
försöka göra en plan tillsammans.  

De ändrar planen så här:  

1. Hitta olika sätt att träffa tjejer på 
2. Öva på att ta kontakt med tjejer  
3. Öva på att bli kompis med tjejer  
4. Bli snyggare  
5. Våga bjuda ut fler tjejer 

De försöker komma på vad som behövs för varje steg. Under 1 skriver de: 

Hitta olika sätt att träffa tjejer på: 

 Gå ut och dansa 

 Låna en hund och promenera med den 

 Sätta in en kontaktannons i tidningen eller på nätet 
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Habib bestämmer sig för att testa att gå ut och dansa, men han är osäker på hur 
man gör. Först vill han öva genom att gå en dans-kurs, gärna en där det är många 
tjejer.  

Tillsammans med sin kontaktperson delar han upp detta i mindre delar, som han 
lätt kan göra: 

Gå danskurs: 

1. Leta på Internet efter en nybörjarkurs i dans i samma stad 
2. Ringa till kursarrangören och anmäla sig 
3. Betala in anmälningsavgiften 
4. Köpa ett par fina skor, byxor och skjorta att ha på kursen 
5. Gå till frisören för att vara nyklippt när kursen börjar 
6. Gå upp, duscha, äta och klä sig i tid för att hinna till kursen 
7. Ta bussen till kurslokalen i tid 
8. Våga gå in i kurslokalen 
9. Våga försöka dansa tillsammans med en okänd tjej 

Ett år senare går Habib ofta ut och dansar tillsammans med sin tjejkompis Sirkka, 
som han träffade på en fortsättningskurs i argentinsk tango. Efter att ha övat 
många gånger är Habib inte rädd för att bjuda upp tjejer och prata med dem. 
Snart ska han gå på sin första dejt med en tjej han träffat på en dansrestaurang. 

ETT ANNAT EXEMPEL: 

Anna vill berätta för andra om sina erfarenheter av psykisk sjukdom och psykiska 
funktionshinder. Helst skulle hon vilja skriva en bok och intervjuas i TV om den, 
och sedan kanske hålla föredrag. Anna har länge funderat på det här och är säker 
på att hon vill göra det. 

Samtidigt är Anna rädd för vad andra ska tycka: grannarna, hennes släktingar, folk 
i allmänhet. 

Kommer kassörskan i affären att sluta vara trevlig mot henne, när hon får 
reda på att hon har varit psykiskt sjuk? 

Tänk om grannarna slutar hälsa, tänk om någon släkting ringer och säger 
att nu har hon skämt ut dem allihop? 

Vilket råd skulle ni ge Anna? 

Anna har en kontaktperson. Tillsammans brukar de gå på promenader med 
kontaktpersonens hund, och då pratar de om allt möjligt. Anna berättar för 
kontaktpersonen om sina rädslor. Kontaktpersonen ställer frågor och ger förslag. 
Om det blir så att kassörskan i affären inte är trevlig längre, vad kan Anna göra då? 
Byta kassa, byta affär eller bara strunta i kassörskan? 

Okej, säger Anna. Det spelar väl inte så stor roll med kassörskan i affären. Men 
grannarna! Och släkten! 

Ja, säger kontaktpersonen, ibland är människor inte snälla, och det är inte roligt. 
Man vill ju inte göra folk arga eller ledsna. 

Men det är väl du som ska styra ditt liv, inte din släkt eller dina grannar? Du 
kanske inte behöver vara med i TV på en gång. 

Vi försöker komma på något mindre som du kan prova med. Hur då mindre, frågar 
Anna. Kontaktpersonen ger några exempel på större och mindre: 
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Större  Mindre  

Skriva bok   
Bli intervjuad i TV  
Hålla föredrag för många 
 

Skriva novell, artikel eller insändare  
Bli anonymt intervjuad i tidning  
Prata några minuter för några 

Anna håller med om att hon skulle våga prova någon av de mindre sakerna. 

Hur ska hon göra, tycker ni? 

Anna börjar genom att hitta på tio meningar om sig själv och sin sjukdom. Hon 
framför dem för kontaktpersonen och hunden. Det känns lite fånigt. Anna 
kommer på att hon tycker att folk ska tänka på att visa mera hänsyn mot 
människor som drabbats av psykiska sjukdomar. Hon skriver en insändare om det.  

Lokaltidningen tar in insändaren, men kortar ner den ganska mycket. Insändaren 
är undertecknad ”En som vet hur det är”, för Anna vågar inte sätta ut sitt eget 
namn.  

Via en kurator på öppenvårdsmottagningen får Anna reda på att det finns en 
organisation för människor med hennes sjukdom. Flera av dom som är med i 
organisationen har skrivit böcker och håller föreläsningar om sina erfarenheter. 
Anna går med i organisationen och går på mötena, men det är ingen i just den 
lokalföreningen som är intresserad av vad hon vill göra. 

En tid senare börjar Anna gå en studiecirkel om att skriva sin egen historia. Det är 
ganska svårt, tycker hon. En av de andra kursdeltagarna är en ung kille som är 
frilansjournalist. Han intervjuar Anna och övertygar henne om att artikeln ska 
publiceras med hennes eget namn och ett foto på henne.  

Det här är ju vad du vill, säger han. Artikeln hamnar i en tidskrift för vårdpersonal. 
Anna är osäker på vad hon ska tycka, men kontaktpersonen tycker att artikeln och 
fotot blev bra.  

En av Annas släktingar ringer till Annas mamma och säger att hon läst artikeln i 
väntrummet på vårdcentralen. Släktingen tycker att det var ”onödigt” att Anna lät 
sig intervjuas:  

”Vad ska det vara bra för! Nu får ju alla reda på att vi har sånt här i släkten!” och 
Anna blir ledsen när hennes mamma berättar detta för henne. Hon ångrar att hon 
ställde upp på intervjun. 

Men när hon kommer till medlemsmötet i sin organisation är det flera personer 
som säger att artikeln var jättebra, och att det är viktigt att någon ställer upp och 
berättar om hur det är.  

Ett halvår senare har Anna hållit föredrag för en skolklass tillsammans med två 
andra personer från organisationen. Hennes artikel finns på organisationens 
webbsidor, men Anna har tackat nej till en intervju som lokaltidningen vill göra, 
eftersom det känns ”för nära”. Anna har inte märkt några negativa reaktioner från 
grannarna eller andra människor i hennes omvärld. Hon vill hålla fler föredrag, 
och kanske vara med i media i framtiden. 


