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Hej, det här blir några kommentarer kring ledarskap inom samhällsentreprenörskap. Förutom den här presentationen och den powerpoint som hör till, finns det också en kortare presentation kring konflikthantering, + lite ytterligare inspiration och ingångar för fördjupning.

Tidigare inom kursen har vi tittat på projektledning inom samhällsentreprenörskap och Fredrik presenterade för några veckor sedan perspektiv på ledarskap, management och teams. Och så har vi även haft individuella reflektioner kring just ledarskap.

Det intressanta den här veckan blir dels att närma oss entreprenörskap som koncept lite mer – och att koppla ihop några idéer om samhällsentreprenörskap med ledarskap. Kan det handla om, som rubriken föreslår, att hitta en balans mellan kreativitet och kontroll?

Vi går till bild 2. Är samhällsentreprenören en lämplig ledare i alla situationer? Om vi just nu tar utgångspunkt i samhällsentreprenören som en individ ser vi framför oss en visionär, handlingsinriktad figur som ser möjligheter och prövar nya idéer tillsammans med andra. Med en sådan skissartad bild tänker vi oss att ledarskapet fokuserar på visionen, på idéerna, på nya sätt att jobba. En hög grad av experimenterande.
Samtidigt, i processer, så kan det finnas förväntningar på, och behov av, ett ledarskap av typen management, som snarare är inriktat på genomförande och att kontrollera, administrera. Då behöver vi hitta ett ledarskap för att hantera både den kreativa, experimenterande delen, samtidigt som man tillgodoser förväntningarna på administration/management.

En annan fråga är hur väl visionärer fungerar i rollen som teambyggare? Förståelsen för grupprocesser och förmågan att hantera ledarskapet behöver inte gå hand i hand med den starka övertygelsen. Men, det finns forskning om framgångsrika företag som hävdar att det är just ledare som lyckas kombinera en stark professionell övertygelse med en stor ödmjukhet som lyckas bäst.

En utmaning för verksamheter, som hänger ihop med de tre tidigare frågorna, är hur man kan växa utan att förlora den nyskapande, experimenterande karaktären som man har i en startfas?
För en ideell organisation kan det t ex handla om hur engagemanget förändras när man går från ideell till anställd. Organisationen Tamam, som har sin bas i Lund och framförallt jobbar med fritidsaktiviteter för utsatta barn, beskrev sin utveckling på en workshop tidigare i höstas. De växer mycket snabbt och flera av de som har varit ledare ideellt får nu ta nya roller med administration och andra funktioner. 
Hur behåller man de värderingar som man startade utifrån levande – samtidigt som verksamheten växer och utvecklas? Här krävs det ett ledarskap – ett gemensamt ledarskap (?) - som kan hålla isär vad man står för, arbetar för, till skillnad från hur man jobbar, där det senare gärna får förändras.

De här frågorna på bild 2 visar på en komplexitet, behovet av ett situationsanpassat ledarskap blir tydligt. Ett sätt att jobba med de här frågorna kan vara att hålla en dialog/överenskommelse levande om hur ledarskapet kan hanteras. Går det att rotera ledningsfunktioner? Delegera olika delar?
Ur ett individuellt perspektiv – utan att känna att vi ska vara en typ av hjältar – kan vi se att vi kan träna oss i olika former av ledarskap. Både genom att pröva, att ta en ledarroll i olika sammanhang, och genom att reflektera, och återvända till mer teoretiska perspektiv.

En intressant diskussion är att koppla på begreppet entreprenör. Vi går till bild 3. Här är det en modell från Björn Bjerke som vi tar som utgångspunkt. Här är förståelse att en entreprenör är företagsam, dvs agerar som om det är möjligt att genomföra det man förutsätter sig. Även om resurserna kanske inte finns, så agerar entreprenören som om det vore möjligt, som om det kommer att lyckas.

Idéen är att en genuin entreprenör behöver delta med hela kroppen. Både med sin hjärna, med hjärtat, med magkänslan och med fötterna. Då kan koppla på de fyra v:na längst ner. Att veta något  (ha kunskap/kännedom/förståelse), att vilja (en övertygelse), att våga (trots osäkerheter, risker) och att vandra, att gå till handling.

Det kan vara viktigt att även ha med sig att vi kan se rollern som en entreprenör som ´något dynamiskt, just som en roll vi alla kan gå in och ut ur, ingenting medfött.

Bild 4. Vi ska ta den här bilden av en entreprenör och jämföra med exemplet Dem Collective. Vad är det för typ av entreprenöriellt ledarskap som framträder? Det finns ett radioinslag alternativt en artikel som berättar om deras utveckling, hur Annika Axelsson och Karin Stenmar startade ett modeföretag med egen fabrik på Sri Lanka. Med en helt schysst produktion från att bomullen plockas till att t-shirten finns i butik.
Hjärnan – de hade en kunskap om förutsättningarna i textilindustrin, och hur villkoren såg ut lokalt på Sri Lanka. De förstod också att det fanns möjligheter att göra ett stort avtryck genom att skapa en hållbar produktion.
Hjärtat – att vilja. Väldigt tydligt så drivs initiativet av en övertygelse, en hängivenhet, för att visa på möjligheten att skapa en förändring. Men även en stark empati för arbetarnas situation. 
Magen måste också vara med – att våga starta och ta riskerna, osäkerheten. Kommer vi att kunna leva upp till den standard vi har föresatt oss?
Fötterna – de gjorde vandringen. Reste till Indien, reste till Sri Lanka och kunde steg för steg bygga upp hur produktionen skulle gå till. Som Annika berättar i radiointervjun var det ett stort arbete med förarbete, förankring, kontakter på plats.
Och de har haft en uthållighet sedan 2004. 

Dem Collective är välkända, och några av de vanliga exemplen när samhällsentreprenörskap diskuteras. På bild 5 lyfter jag två andra ledargestalter som vi, eventuellt, kan se som samhällsentreprenörer.
Dels Henry Dunant, grundaren av Röda Korset. Han återvände från slagfältet i Solferino med en kännedom om krigets villkor. Viljan att organisera frivilliga för att lindra effekterna, rädda liv på slagfältet, var drivkraften för att våga tro att det skulle gå att bygga en organisation kring det här. Och han var med som visionär och tog initiativ i starten av det som senare blev Röda Korset. Christer Leopold har skrivet om Dunant som social entreprenör, se länk längst ner.
M.I.A. En annan ledargestalt med stark koppling till Sri Lanka. Hon är en världsartist som Kobra i SVT sände ett program om i förra veckan. Här handlar det om ett provocerande ledarskap, musik/konst med ett starkt politiskt innehåll. För att börja uppifrån så vet hon vad hon pratar om, bottnar i egna erfarenheter/intryck. Viljan, söker reaktioner, förändrade förhållningssätt. Vågar göra provocerande material, inte minst har videon Born Free blivit mycket omdebatterad för sitt starka innehåll. Och hon gör vandringen, fortsätter utmana i ett gränsland mellan artist/aktivist.

Från de här exemplen till några andra idéer om vad som blir viktigt för ett ledarskap inom samhällsentreprenörskap. Vi går till bild 6. Jag tror att de sociala relationerna är viktiga att stanna upp vid. Hur får vi samarbeten att fungera?

Nätverkandet kan vi se som en del, här finns det en ljudinspelning med Mats Westerberg, Luleå Tekniska universitet. Det lyfts bland annat fram hur entreprenörer tycks vara mer givmilda.

Vår kommunikation har självklart en roll. Som inspiration finns ett blogginlägg från en projektledare i USA, som prövar att försöka hitta system för ur hennes kommunikation ser ut i vardagen. 

Att hantera konflikter har en egen presentation den här veckan. Och det finns en kortare artikel, ”Sju tumregler för konstruktiv konflikthantering”, som kan vara värdefull att reflektera kring.

Just förmågan att reflektera över grupputveckling, behovet av olika former av ledarskap i olika situationer, det här kan vara en viktig förmåga att träna sig i. 

Vi ska röra oss vidare till bild 7. Här är det ett mer processorienterat perspektiv. Vi ser en illustrering av en psykologisk berg- och dalbana som vi kanske kan känna igen oss i från något sammanhang. Modellen är framtagen i första hand i relationen till en entreprenörs process med nystartade verksamheter, med ett mått av risktagande. 

I början, punkt 1, lever vi i en oinformerad optimism, vi vet ännu inte vilka som kommer bli svårigheterna och vi tror på idéen. Lite längre fram, i punkt 2, så når vi en fas där vi har mer information på bordet och vi ser utmaningarna. Allt går kanske inte som vi har tänkt oss, nya hinder kanske uppstår. Då kan vi hamna i en kris, punkt 3, där vi på allvar ifrågasätter: Vad är det egentligen vi håller på med? Kommer det här att lyckas?
Kanske ger man upp i det här skedet, då hamnar vi i punkt 4, företaget går bankrutt eller projektet havererar. Men, om vi har is i magen och förmår att analysera, hur ser egentligen problemen ut och vilka är våra handlingsmöjligheter, så kan det sedan vända uppåt igen till punkt 5. En informerad optimism.
Tanken är att det här mönstret upprepar sig i någon mån. Det här kan också vara en bild att ha med sig och tänka utifrån.

På den sista bilden, 8, så finns några frågor om generationsväxling. För nya generationer med sig en ny typ av ledarskap? Ja, Erika Augustinsson och Maja Brisvall menar att det finns en ung generation samhällsentreprenörer (se citat i powerpoint).
Ett distinkt formulerat citat. Men har tidigare generationer verkligen resonerat på ett annat sätt? Och kan vi ta till oss den här schablonen kring 70- och 80-talister? Tittar vi historiskt är ju mycket av pionjärarbetet bakom välfärdens framväxt initiativ som kom från folkrörelser. Vi har även moderna exempel som föräldrakooperativa förskolor.

Men det kanske finns anledning att tänka vidare kring en ung generation. Tittar vi globalt är hälften av världens befolkning under 26 år, framtiden kommer till stor del att formas av en ung generation ledare. 
I vårt sammanhang i Sverige brukar man ibland prata om trender som att unga organiserar sig horisontellt, utan en hierarkisk fördelning av makten. Och att ledarskapet ses som en koordinerande funktion i första hand, man söker ett gemensamt ledarskap. Men det här kan vi diskutera, om vi tycker att det är en bild som stämmer.

Ett annat perspektiv är om en ny generation pensionärer också kommer att föra med sig nya former av samhällsentreprenörskap? Kommer de att bli en ny kraft som ställer krav på andra sätt att organisera välfärden? Äldreomsorgen, pensioner? Jag föreställer mig att det finns en potential, i positiv bemärkelse, men det skulle jag gärna diskutera med er.

Tack för den här introduktionen med några idéer om ledarskap inom samhällsentreprenörskap!

