
ATT STÖTTA HAR ALLTIV 
VARIT VÅR GREJ

HUR ÄR LÄGET? 
Du kan rädda liv genom att våga fråga hur någon  
i din närhet mår och verkligen lyssna.  
Har du sett ett förändrat beteende finns det  
sannolikt en anledning.

Vi på Formmax har alltid haft ambitionen att 
ha en sund syn på människan och  

samhället. Att bidra till olika organisationer 
som jobbar med välgörande projekt har  

alltid legat oss varmt om hjärtat. Nu vill vi,  
i samband med vårt 10-årsjubileum,  

belysa och uppmärksamma psykisk ohälsa 
och skapa engagemang i dessa frågor. 

Vi stödjer inte bara ditt bygge utan vi stödjer även 
organisationen MIND där du kan få stöd och hjälp. 
Läs mer på Mind.se eller på Formmax.se. 

ATT STÖTTA HAR
ALLTID VARIT

VÅR GREJ

LYSSNA

PRATA
DU KAN PRATA MED MIG
Att säga ”Du kan prata med mig om du vill, jag finns här” är fint 
tänkt men inte alltid så effektivt. Det är svårt att berätta hur man 
mår och särskilt förklara känslan av ångest eller depression.  
Fortsätt hellre att visa intresse för personen som mår dåligt.  
Det tar det tid att bygga förtroende.

STÖTTA
ATT VARA ETT STÖD
När någon i din  närhet mår dåligt och du ger råd riskerar du att 
ta över samtalet och råden är inte alltid önskade. Du kan inte ta 
ansvar för den andra personens liv. Men du kan lyssna och  
bekräfta, bolla och reflektera. Du kan säga vad du ser och hur du 
upplever det du ser, prata om din oro och visa att du finns för att 
lyssna och ge stöd. Om du är orolig för personens liv behöver du 
vända dig till vården.

LYFTA
VEM SKA BÖRJA?
Ofta är vi ovana vid att prata om hur vi mår. Det kan ta tid att 
förstå och acceptera att något inte är som det ska. Det är därför 
mycket begärt att den som mår dåligt även ska börja berätta.  
Då kan du som står nära visa mod, ta ansvaret över samtalet 
och lyfta på locket. Vem vill du prata med när du mår dåligt?

https://mind.se/
https://formmax.se/10-ar/

