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3. TESTA ATT PÅVERKA ETT MÖTE 

Innan man tar kontakt eller går på ett möte kan man planera precis vad man ska 
säga. Men när det väl är dags, blir det ofta inte alls som man tänkt sig. Man kan 
inte styra sina medmänniskor, och det gör livet väldigt spännande. Om ni övar på 
att genomföra kontakter och möten kommer ni att bli bättre på att själva göra och 
säga det ni tänkt. 

Öva en åt gången, mot en eller flera av de andra. Bestäm först vad det är för 
något ni vill öva, t.ex. att någon ringer till kommunen för att fråga om det finns 
stipendier man kan söka, första träffen med en person man träffat genom en 
kontaktannons, eller ett möte med en handläggare på t.ex. Försäkringskassan. Om 
ni vill, kan den som övar få hjälp av de andra i gruppen med att komma på bra 
saker att säga, innan ni börjar öva.  

Gör övningen som en scen i en teaterföreställning, där ni säger och gör precis det 
ni skulle säga om det vore på riktigt. Den som ska vara ”motspelare” får i förväg 
tänka ut ungefär vad han eller hon ska säga.  

Om ni vill kan ”motspelaren” ha en särskild strategi, t.ex. att: 

 Bara säga nej till allt som föreslås 

 Bara upprepa det som sägs, med olika variationer, t.ex. ”Nu upplever jag 
att du vill ansöka om stipendier”, ”Det är alltså så att du vill ansöka om 
stipendier? Du frågar alltså var man kan få reda på mer om det? Det var 
en bra fråga.” 

 Vara övertygad om att allt är omöjligt: ”Det går tyvärr inte”, ” Vi har inte 
råd”, ”det är förbjudet”, ”så kan man inte göra” 

 Prata om annat  

 Mest sitta tyst, bara säga ja eller nej 

När ni tycker att ni har övat klart, får den som övat själv berätta hur han eller hon 
tyckte att det gick. Om han eller hon vill, kan de andra ge tips på förbättringar. 

 

 


