
  

Projektledning inom 
samhällsentrepenörskap

Exemplen i Publikt entreprenörskap 
– Det marginella görs centralt 
(Bjerke mfl 2007)



  

Utmärkande dimensioner
- en analys av gemensamma drag i de sex exemplen i boken

(Bryggeriet, Stapelbäddsparken, Framtidshoppet LBK P89, 
Hemservicekonsulenter, Trädgårdsrum Österlen, SeXBoX)

 Kollektiv process och skapande
 Start i vision och handling
 Nya nätverk – över sektorsgränser
 Uthållighet och hanterande av motstånd
 Lustfylld process
 Resultat, utveckling bortom det förväntade
 Finansiering (ofta) osäker



  

Kollektiv process och skapande

Exemplet Framtidshoppet LBK P89: 
 Tillit och sammanhållning genom ett mycket 

mer aktivt sätt att arbeta med gruppen. 
 Det lustfyllda i att vara tillsammans som en 

central utgångspunkt. 
 Medvetenhet om motivation.  



  

Start i vision och handling

Exemplet Hemservicekonsulenter
 Mer än fastighetsförvaltning: En vision om 

vilken roll ett allmännyttigt bostadsbolag kan 
ha.

 Projekt för att skapa konkreta möjligheter.
 Handlingar som utmanar etablerade 

föreställningar och strukturer.



  

Nya nätverk – över sektorsgränser

Trädgårdsrum Österlen
 En idé byggd kring samverkan och involvering 

av olika sektorer: akademin, boende i 
lokalsamhället, föreningar, företag, politiker

 ”Genom att lägga en grund genom brett nätverk 
med entreprenörer och lokala aktörer samt med 
förankring hos samhällsföreträdare framstår 
förutsättningarna för att uppnå projektets och 
föreningens syften växande och alltmer 
positiva.” (Bjerke mfl 2007, sida 89)  



  

Uthållighet och hanterande av 
motstånd

Exemplet Stapelbäddsparken
 Ett projekt över tid: 

Från idé 2001 till invigning 2006.
 Tålamod i det konkreta arbetet.
 Successivt involverande av kompetenser som 

behövdes och en öppenhet för bland andra 
studerande på Malmö högskola att bidra.

 Nätverk som möjliggör en idé.



  

Lustfylld process

Exemplet SeXBoX
 ”Jättekul, jag har inte haft så kul i skolan på 

länge” (Bjerke mfl 2007, sida 94)
 Respons och efterfrågan motivation till att gå 

vidare.
 Handlingen kom först, sedan försöker man 

hitta former för att skapa kontinuitet och för att 
kunna utveckla nya idéer.



  

Resultat, utveckling bortom det 
förväntade

Exemplet Bryggeriet
 Nya idéer växer fram i processen
 En ambition om att ta ett större ansvar utöver 

kärnverksamheten
 En projektutbildning startas, friskola startas...
 ”Bryggeriet har – som vi uppfattar det – blivit 

en nod där en rad olika verksamheter skapas 
och får näring.”



  

Finansiering (ofta) osäker

 ”Processen rullade på – en underfinansierad 
anläggning ritad och byggd av skejtarna själva” 
(Bjerke mfl 2007, sida 55)

 ”Otaliga ansökningar till fonder gjordes. Kalla 
handen /.../ Man trotsade och startade ändå.” 
(Bjerke mfl 2007, sida 73)
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