
”Lär dig säga nej  
till andra med 
gott samvete...

och säg JA till dig själv



Har du svårt att fokusera och jobba med det du ska om till exempel någon annan i familjen 
är på samma plats? Du står i startläge. För troligen kommer personen att be dig om något 
och då måste du vara redo.
När din chef ber dig att stanna kvar och göra klart ett jobb som bara måste vara färdigt till 
imorgon, säger du javisst, ringer dagis och kollar om du kan hämta senare. Kanske går det 
bra, kanske inte. Men det måste lösas, av dig.

”Att ständigt vara redo, att svara ja till andra och aldrig säga nej 
får större och större konsekvenser ju längre vi kör på.”

w Vi tappar bort oss själva. 

w Vi vet inte längre vad vi själva vill.

w Våra egna drömmar bleknar allt mer.

w Vårt liv känns inte meningsfullt längre.

w Glädjen försvinner.

w Vi kan känna oro och ångest.

w Vi kanske till och med hamnar i utmattning eller utbrändhet. 

Säga ja när vi vill säga nej 
I vissa familjer gör man allt tillsammans för man vill det. I andra gör man allt tillsammans 
för att man tror att man måste det. Inom dig ropar ett NEJ men du säger ändå JA. Det går 
liksom på rutin. 

Varför är det enklare att säga ja? 
Det kan ofta bero på någon form av rädsla som vi bär med oss. Rädsla för att göra någon 
ledsen, sur eller besviken. Rädsla för att inte bli omtyckt eller för att förstöra en relation. 
Dessutom tror vi ofta att vi måste förklara oss varför vi säger nej.

Emellanåt kanske vi tuffar till oss och säger kanske istället för nej 
När vi gör det blir vi oftast tvungna att svara en gång till, samtidigt som vi har gett frågestäl-
laren falska förhoppningar, trots att vi i slutänden kanske ändå vill säga nej. 

Alltid redo?

Hon talar arton språk 
men hon kan inte säja 
”nej” på något av dem.

/Dorothy Parker
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För att vara sann mot dig själv och vara den som styr ditt liv, behöver du lära dig att säga 
nej. Oavsett om det handlar om att sätta gränser för ditt barn, säga nej till en släkting eller 
vän, till ytterligare ett glas vin, eller till din chef.

Här är några exempel på sätt hur du kan hantera en förfrågan, utan att  
hoppa in i ett JA-svar per automatik:

w Säg nej och lämna ett förslag på en annan lösning.

w Be att få återkomma, så hinner du känna efter vad du vill.

w Säg att du behöver stämma av med resten av familjen.

w Säg att du behöver kolla din almanacka.

w Säg direkt att du inte känner för det.

w Säg att du inte kan just nu men det går bra senare.

w Säg att du behöver lite mer egen tid just nu/ vara utvilad i morgon.

Kom ihåg att NEJ är en fullständig mening

w Svara så enkelt som möjligt. Trassla inte in dig i ursäkter, försvar och förklaringar.

w Ett sätt att underlätta är att boka in egen tid i din almanacka.

w Kryssa din kväll med t.ex. usa (utan speciell anledning) så har du även mentalt förberett  
   dig i förväg att kvällen är din.

”Att säga ja när du egentligen 
inte vill, innebär att du tillåter 
dig att styras av andra. 
Du ignorerar din egen vilja för 
att tillfredställa någon annans 
önskemål. Du sviker dig själv”.

Hur ska vi göra då?
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Våra barn
För att veta vad som är okej och inte, behöver barnen vår 
hjälp. Kom bara ihåg att förklara varför du säger nej, så att 
barnet förstår. Däremot behöver vi inte hjälpa barnen med 
allt de ska göra. Uppmuntra istället till att prova/testa själv, 
så blir ditt barn mer självständigt och får på köpet bättre 
självförtroende.

Hantera telefonförsäljare
Min egen utgångspunkt är att visa respekt och inte vara otrevlig. Därför brukar jag nöja mig 
med att säga: tack för ditt erbjudande men jag är inte intresserad.

Ett annat alternativ kan vara: jag köper aldrig något direkt över telefon utan att veta lite 
mer, så om du kan skicka information till min mail så kan jag svara när jag läst igenom vad 
allt handlar om. Svaret från försäljaren blir ofta att det inte är möjligt. Och då säger jag att 
då får jag avstå. Alternativt skickar de en mail och jag kan i lugn och ro gå igenom och känna 
efter vad jag vill innan jag sänder ett svar via mail.

Blir du manipulerad att säga ja? 
Det sker ofta genom att personen försöker få ditt ja genom att spela på dina rädslor, din plikt-
känsla eller skuldkänslor – utan att direkt be om det. I en syskonrelation kan det t.ex. låta 
så här: ”Du vet ju att mamma har det jättetufft nu. Pappa har nyss gått bort, hon sitter där 
ensam varenda kväll vecka ut och vecka in och har ingen att prata med” 

Din pliktkänsla att ta hand om mamma, och dina skuldkänslor att du inte gör det tillräckligt, 
resulterar i att du tar ledigt en vecka och åker och hälsar på din mamma. Trots andra åtag-
anden och tidsbrist.

Fler tips!
”Tack för att du tänkte på mig men tyvärr kan jag inte” 

”Det låter ju jätteroligt och jag hade gärna varit med 
på det, men jag har bokat annat” 

”Jag har en halvtimme, tar det längre tid får vi ta 
det en annan gång”

Att säga nej skapar 
(tvärtom vad vi kanske 
tror) respekt hos andra 

människor.
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Bättre att förkomma än att gruva sig
Ett bra exempel på det är julen. Istället för att gå och gruva sig för det vi vet kommer, förekom 
istället och tala om hur du vill ha det med julen i god tid. Det är som regel mycket enklare än 
att säga nej senare, när alla redan börjat planera (även för dig). Eller semestern, vill du verkli-
gen åka landet runt i år med, för att som vanligt träffa alla?

Börja träna och bli bekväm 
Börja med enklare saker. Bestäm dig för att säga nej till t.ex. 3 mindre saker varje dag, till att 
börja med. Ju oftare du hör dig själv säga nej ju enklare blir det. Berätta för din familj och 
dina vänner och be dem om stöd.

Att säga nej kan även ha sin orsak i en konflikträdsla. Fundera i så fall över var rädslan kom-
mer ifrån. Hur var till exempel attityden till ilska när du växte upp?

Är du redo att säga ja till dig själv? 

w Vill du hitta tillbaka till dig själv? 

w Känna att det är du som styr över ditt liv? 

w Känna dig trygg i dig själv och glad i livet? 

w Tycka livet är meningsfullt?

Jag har en fråga till dig:  
I vilka sammanhang säger du ja när du egentligen 
vill säga nej?

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

”Innan du säger ja till något, ta dig tid att fundera över hur det påverkar dina 
egna planer, för dagen och på längre sikt. Vilka förändringar behöver du 
göra, i din vardag, i din kalender etc för att få plats med det nya? Är det värt 
dessa förändringar och är de i linje med dina mål?”
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Sitter du fast... 
Och känner att du behöver vägledning och stöd i ditt förändringsarbete, helt 
enkelt någon att hålla i hand? Då är du varmt välkommen att ansöka om en 
kostnadsfri strategisession med mig, helt utan att du förbinder dig till något 
mer. Klicka på länken nedan så kommer du till ansökan.

Efter att vi tittat på hur din situation ser ut idag, får du hjälp med att definiera vad du vill 
utveckla eller förändra, samt hjälp med att se vad som hindrar dig från att nå dit. Därefter ser 
vi om jag är rätt person att hjälpa dig vidare. 

Klicka här för att ansöka om en kostnadsfri strategisamtal med mig:

https://karinas.se/strategisamtal/

Varmt tack för din hjälp Karina! 
När jag satt fast på olika sätt i mitt liv hjälpte du mig komma vidare. Du såg vart skon kläm-
de och hjälpte mig lösa upp knutar som jag inte hade klarat av på egen hand. Din intuition 
är klockren! Dessutom gillar jag din ”verktygslåda”. Du har bidragit till att jag snabbt lyckats 
komma vidare med mitt liv.

Karina Svensson 
Mindset Mentor & Coach
hej@karinas.se
www.karinas.se

Med tacksamhet! 
A. Larsson
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