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SÄG VAD DU VILL 

Med hjälp av det här avsnittet kan du: 

 Bli bättre på att få kontakt 

 Skapa bättre möten 

 Testa ett möte 

SÄG VAD DU VILL  

Du kan förändra ditt liv genom att ändra på dig själv, dina tankar och dina 
handlingar. Men det kommer också att finnas många tillfällen då du måste vara 
tydlig med vad du vill i kontakten med andra personer. Det här avsnittet handlar 
om vad som kan vara bra att tänka på när du har kontakt med andra för att 
försöka förändra något i ditt liv. 

SKAPA KONTAKT 

Det finns många olika sätt att skapa kontakt med de människor du tror kan hjälpa 
dig att nå dina mål. Ibland är vissa sätt bättre än andra. Det går t.ex. snabbare att 
få kontakt genom att ringa till ett företag där du gärna vill jobba, än att skriva ett 
brev, fax eller email. Många människor är lite rädda för att ta kontakt med någon 
de inte känner.  

Hur gör man för att kunna ta kontakt med någon fast det känns lite 
skrämmande? 

Kan man t.ex. 

 förbereda vad man ska säga och hur man ska säga det, innan man  
ringer upp? 

 ringa upp tillsammans med någon annan, t.ex. ett personligt ombud 

 känna efter vad man är rädd för: vad kan egentligen hända? 

 öva på att bli mindre rädd genom att ta många kontakter? 

 fråga andra hur de gör och vad de brukar säga när de träffar eller  
ringer någon? 

Var beredd på att det krävs flera kontakter för att få reda på vem som är rätt 
person att tala med, och för att nå fram till den personen. Om du ringer och inte 
får tag på den person du söker, är det bra att lämna ett meddelande. Tala om vem 
du är, vad det gäller och hur personen kan nå dig. Då får du kontakt snabbare. 
Myndigheter kan oftast kontaktas på flera olika sätt.  

Om du ringt många gånger, men inte fått tala med den person du söker, ring 
växeln eller receptionen och fråga om det finns något annat sätt att kontakta den 
här personen. Det kanske går bättre om du skickar ett fax eller ett email där du 
framför ditt ärende. Du kan också besöka myndigheten. 

Det händer att personer inte hör av sig, fast de sagt att de ska göra det. Då är det 
bra om du tar kontakt igen. Personen kan ha blivit sjuk, varit bortrest eller 
upptagen med annat. 
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ATT SKAPA BÄTTRE MÖTEN 

Du kan agera före, under och efter ett möte för att göra mötet till ett steg på 
vägen mot det mål du vill nå.  

Men hur? 

FÖRE MÖTEN 

Hur ska man förbereda sig för ett viktigt möte med någon? 

T.ex. 

 Att skriva ner det man vill säga eller fråga om på ett papper så att man 
inte glömmer det 

 Att be någon om hjälp att förbereda frågor inför mötet 

 Fundera över vad man själv vill ha ut av mötet och vad man vill säga 

 Skriva ner det viktigaste man vill säga och göra kopior till mötesdeltagarna 

 Att man hittar till platsen där mötet är och komma dit i tid 

 Be någon man litar på att följa med på mötet som stöd 

UNDER MÖTEN 

Vad tycker ni är viktigt att tänka på under ett möte? 

T.ex. 

 Att se till att få sitt viktigaste budskap framfört 

 Att skriva upp eller spela in allt som sägs 

 Att ställa kontrollfrågor när man inte förstår: t.ex. ”Hur menar du då?” 
eller: ”Nu förstod jag inte riktigt, kan du förklara det där igen?” 

 Fråga hur du kan gå vidare efter mötet 

 Fråga hur du ska göra om du har fler frågor eller vill ha ett nytt möte 

EFTER MÖTEN 

Vad tycker ni är viktigt att göra efter ett möte med någon? 

T.ex. 

 Gå igenom den information du har fått, kontrollera att du har fått svar på 
dina frågor 

 Fundera på om du vill ta upp frågorna med någon annan för att kunna 
jämföra svaren 

 Fundera på om det är något du vill göra annorlunda vid nästa möte 

 Fråga dig själv: vad är nästa steg för att nå den förändring jag vill ha? 

ATT BERÄTTA OM PSYKISK OHÄLSA 

Många av de människor du kontaktar och möter vet inte så mycket om dina 
svårigheter. Om du som har vissa svårigheter kan informera om vad just du 
behöver för att t.ex. kunna genomföra ett möte, kan du förbättra både möten och 
kontakter.  

Du kan t.ex. läsa upp eller dela ut ett papper där du skrivit ner det som är viktigast 
att veta om just ditt problem och vad som underlättar för dig. 
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Så här kan det se ut: 

 Jag heter… 

 Jag har den här svårigheten… 

 De här sakerna är viktiga för mig… 

Vad skulle du ta med på ett sådant papper? 

T.ex. att: 

 Det inte ska vara för många människor i rummet 

 Du kan spela in eller skriva upp det som sägs 

 Att återberätta saker du just hört för att minnas bättre 

 Du får konkreta instruktioner 

 Du är extra känslig för stress, konflikter eller kritik 

 Du är extra känslig för sinnesintryck (t.ex. ljud, ljus, färger) 

 Att du bara vill ha kontakt via: möten/telefon/SMS/email 

 Du får ha med dig en stödperson till alla möten 

 Du vill att andra är lugna även om du blir stressad 

 Du mår bättre om du slipper ”småprata”  

Om man vill kan man använda färdigt informationsmaterial om psykisk ohälsa och 
psykiska funktionshinder. Material finns bl.a. hos de organisationer som arbetar 
med de här frågorna.  

Du hittar adresserna i avsnittet ”Hur går det sen?”. 

NÄR ANDRA INTE VILL 

Privat väljer du vilka personer du vill ha i ditt liv. Du kan inte bli tvingad att umgås 
med någon du inte vill träffa, och du kan inte heller tvinga någon annan att ha 
kontakt med dig. Men när du har kontakt med t.ex. sjukvården, kommunen eller 
andra myndigheter, så kan du oftast inte välja vilken person du får träffa. 

Du måste kanske ha kontakter och möten med en person du inte kommer så bra 
överens med, för att den personen kan hjälpa dig med något du vill genomföra.  

Vad ska man göra om man får problem med kontakter och möten, tycker 
ni? 

T.ex. 

 Kontakta ett personligt ombud och be om hjälp 

 Be någon man litar på att följa med på mötet som stöd 

 Försöka hålla sig lugn fast andra inte är det 

 Kontakta en intresseförening för människor i samma situation. 

Med kontakter och möten kan man förändra! 

Nu kan ni välja att: 

1. Diskutera era kontakter och möten: vad är bra, vad är dåligt, vad kan man 
förbättra? 

2. Diskutera några exempel på kontakter och möten 
3. Testa att påverka ett möte 

 


