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HAR DU VERKLIGEN TÄNKT TILL INNAN START ?
Har du verkligen tänkt till innan du tackar JA till ett projekt eller startar ett eget projekt?
Det gäller både avlönat projekt såsom ideellt.

Här kommer lite råd från en som arbetat mycket med projekt av olika slag. Både ideellt och avlönat.
På vägen har jag lärt mig en massa saker rent praktisk och av andra människor.

Du har kommit till en situation i livet då du antingen har fått frågan om att delta i ett projekt eller 
vill starta ett eget.

Ställ dig då frågorna:
Vad är syftet för ditt engagemang?
Hur ska du göra det?
Vad är ditt mål med projektet?
Finns det någon bestämd tid som projektet kommer ske?
Vilka personer kommer då beröras om du genomför projektet?
Vad har du för rutiner idag som kommer störas om du genomför projektet? 

Innnan jag svarar ja till att ge bort min tid så planerar jag mycket. I alla lägen använder jag olika 
”bollplank”; människor som är direkt involverade men även utomstående. Båda är lika viktiga. Var 
rädd om bollplanken för dom kan lära dig mycket om du är villig att ta till dig kritik, förstås.
Kritik eller feedback är något som kan hjälpa dig MYCKET ! 
Alla är inte bra på att lämna eller ta emot kritik/feedback och alla gör det inte alls.
kritik/feedback kan utvecklas till ett väldigt bra verktyg om du tipsar den som uttrycker sig på fel 
sätt till dig ”Tack för din kritik/feedback, men om du talar om den på ”följande sätt” i fortsättningen
så tar jag till mig den bättre” och sen direkt förklara för personen vad du menar förstås.
Om den personen sen ändrar sig så kan kritik/feedback till dig göra att du kommer lära dig såå 
mycket. Att ta/lämna kritik/feedback kan för många kännas svårt. Detta är en träning och kommer 
inte lösa sig direkt.

Bra bollplank är ärliga och inte bara håller med om allt när dom egentligen tycker något helt annat.
Förbered dig och räkna med att ett bra bollplank säger något argument för att en del/hela projektet 
inte är bra av någon anledning, eller skapar något problem som behöver lösas innan start. Men kom 
ihåg att bollplanket säkert säger det för att dom bryr sig om dig och inte bara av rent jäkelskap säger
det där för dig negativa. Så räkna med att dom kommer föra fram saker som du inte tänkt på. Det är 
också viktigt med utomstående bollplank som kanske ser en annan ickeegoistisk syn på projektet.

Bollplank använder jag under hela projektet; vilket innebär nya lägen att ta ställning till för dig och 
bollplanken som tycker till.

För visst är det så att det många gånger handlar om din tid och energi. Livet är kort och det finns så 
mycket roligt att kunna göra att man behöver prioritera. Vad är viktigast att du lägger ner din tid och
energi på just nu.

Kanske har du någon i din omgivning som behöver godkänna eller ha förståelse för ditt projekt.

1 = Omgivning behöver godkänna.
Om jag ska få godkännande av andra så funderar jag hur jag ska kunna argumentera för det positiva.
Här kan ju faktiskt mitt argument bara handla om ”för min egen personliga utveckling”. Men den 
skulle leda till att jag privat kan bli bättre på något och då blir det ett bra argument för den andre att 
förstå.

Sen har vi det praktiska. Saker som jag idag gör, som jag inte kan göra för att projektet kommer ta 
den tiden. Kan jag förändra rutiner eller kan någon annan göra saken istället för mig.



Andra praktiska saker kan vara t.ex. det som jag gör nu; ett projekt i boendet.
Det kommer ta plats, störa något annat, skapa städ, eller att något kommer saknas.
Kan vi lösa detta på något sätt tillsammans så projektet kan genomföras?

Att få JA från den andre är extremt viktigt för en relation, oavsett om det är en intim- eller 
kompisrelation, tror jag. Han/hon/dom kanske sen inte riktigt håller med om projektet i sig, men du 
har sagt ett argument som dom har förståelse för och därför får du ett ja. Låt dom på något sätt vara 
engagerade, det skapar en större förståelse.

2 = Ingen omgivning behöver godkänna.
Men förmodligen har du omgivning som behöver ha förståelse och därför behöver ha ett bra 
argument för att förstå. T.ex att projektet kommer ta tid som du annars brukar spendera med dom.

3 = Finns verktygen?
Har du/kan skaffa det vad som behövs i tid, energi, pengar, praktiska saker, kontaktnät mm.

4 = Faktor X
Handlar helt enkelt om oförutseda händelser som kan påverka ditt engagemanget i projektet.
Det kan vara praktiska, emotionella eller juridiska saker.
Här är mitt stora råd att du och bollplanken ställer frågan;
vad skulle kunna störa projektet för din del?

5 = Samarbete med andra i projektet
Här kommer jag nästan in på ett eget avsnitt när det gäller att genomföra ett projekt ihop med andra.
Men för att lämna något råd;
dom andra människorna som du ska samarbeta med kanske inte vill engagera sig på samma sätt som
du i projektet. En del mer/midre/på annat sätt. Dom är däremot garanterat människor och har egna 
känslor och tankar precis som du och ”kommunikationen” mellan er är det viktigaste så ni vet var ni
har varann för då ökar förståelsen mellam er som är AO.
Man behöver inte älska varann för att kunna samarbeta men ömsesidig respekt är AO.
Räkna med att i projektet kommer du möta människor som inte kanske ser saker/situationer på 
samma sätt som du. Kommunikationen er emellan är nyckeln till bra samarbete.
Om du får problem behöver du bollplank som förstår din projektsituation så du kan få råd av dem 
hur du ska hantera en person/situation.

Det stora tipset
Så om man ska säga ett ord som sammanfattar hela denna text så är det ”kommunikation”.
Jag brukar se livet som ett ständigt lärande. Just kommunikation är något som ständigt dyker upp 
som ett problem mellan olika människor och många saker kan lösas om man har en bra 
kommunikation.
Bra kommunikation är inte att ha kommunikation ”när saker händer” många gånger.
Bra kommunikation är ett ständigt samarbete med andra människor hela tiden.
Precis som man säger i byggbranchen att om underarbetet är bra så undviker man många problem 
senare. Kommunikationen är ett ständigt utvecklande underarbete.
Bra kommunikation gör att du kan komma långt. Med dig på vägen kan du stoltsera med att du har 
inspirerat andra på att också ha en bra kommunikation så dom också kan påverka andra positivt.

Må gott och glöm inte bort att skämma bort dig själv ibland Smiley smile

Ludvig Jansson


