
Därför är det viktigt
 

Om du känner dig orolig kan det hjälpa att prata om hur du mår, det för att fortsatta må bra och orka. Genom att
prata med någon, som du känner förtroende för, kan du få hjälp med att hantera problem/oro som du kanske
burit på ett tag istället för att bära allt själv. Alla kan vi behöva prata med någon och känna oss hörda samt få
stöd när vi inte mår bra. Och om du öppnar dig så kan det uppmuntra andra att göra detsamma.
 

Det är inte alltid lätt att beskriva hur man känner sig eller mig Bry dig inte om att försöka hitta den perfekta
beskrivningen – fokusera i stället på att uttrycka dig på ett sätt som känns rätt för dig. Hur är det för dig? Hur
påverkar situationen dig?
 

Det behöver inte vara så formellt, många känner sig mer bekväma när dessa samtal kommer naturligt – kanske
när ni gör något ni brukar göra tillsammans. Är du inte van att prata om hur du mår så kan det kännas konstigt,
du väljer själv hur mycket du vill öppna dig och vad du vill prata om.

Visa medkänsla – lyssna med sympati och förståelse, ställ följdfrågor.
Ge din fulla uppmärksamhet och ägna lite tid åt att prata och verkligen lyssna. Ta bort sådant som kan distrahera
sätt mobil på ljudlöst och lägg undan den. Sätt er någon annanstans eller ta en promenad.
Håll ögonkontakt med den du pratar med.
Var medveten om gränser - Låt den du pratar med få öppna sig i sin egen takt, tvinga inte någon att svara på frågor
eller prata om de inte känner sig bekväma.
Om du oroar dig för någon och de inte är bekväma med att öppna sig för dig, låt dem få veta att det är okej och att
du finns där om de vill prata någon annan gång. Uppmuntra dem att prata med någon, det kan vara någon på HR,
läkare eller vår hjälplinje.

Hur du kan hjälpa andra
 

Vissa människor tycker det är svårt att öppna sig och prata om hur de mår. T ex så säger många ofta ”Jag mår bra” även
om de inte gör det eller om de upplever att den som frågar egentligen inte har tid att lyssna på svaret. Följande video
illustrerar precis hur vanligt det här svaret faktiskt är:
https://youtu.be/lJxXxqsv8Zc
 

Ett tips vi vill dela med oss av är att fråga två gånger. Ofta, om vi visar lite mer intresse, öppnar sig folk och pratar om hur
de mår.  Du kan t ex följa upp den första frågan med ”Hur har du haft det under Corona Pandemin?” Genom att du
frågar en andra gång visar du att du uppriktigt frågar om hur de känner sig och inte bara menar som en hälsning i
förbigående.
 

Du behöver inte vara terapeut eller psykolog för att hjälpa andra. Här är några tips på hur du kan hjälpa andra:

PRATA OM DINA
KÄNSLOR

Vem kan du prata med
 

Du kan prata med vem som helst som du känner förtroende för. Det kan vara en vän, partner, kollega eller närmaste chef. 
 

Om du inte vill prata med någon du känner, så kan du använda vår hjälplinje för att komma i kontakt med någon att prata
det. Ibland är det lättare att prata med någon man inte känner eller har någon relation till.

https://youtu.be/lJxXxqsv8Zc

