Video: Röster om projektledning inom samhällsentreprenörskap

Sophia Ersson: Jag tror att skillnaden mellan olika typer av projektledning ligger i vad det är för syfte med det man driver. Om syftet är att göra världen lite bättre så är det väldigt viktigt att gå till botten med vad som är drivkraften hos projektledaren. Det är viktigt att orka hela vägen, och det kan man bara göra genom att utgå ifrån sig själv och veta vad man vill. Så det tror jag är en viktig skillnad mot andra typer av projekt.

Mårten Strömquist: En gång när jag började jobba med det här så var det någon som skulle förklara på ett enkelt sätt, vad är projektledning? Och förklarade då utifrån ett traditionellt byggprojekt, hur är stegen i detta? Där bestämmer man tidigt slutmålet, det ska bli ett hus, och man gör ritningarna exakt. Vi kan kalla det punkt b, slutmålet. Och så börjar man i punkt a, och det gäller att ta sig sträckan till punkt b, och man definierar hela tiden vad man behöver göra i relation till slutmålet. Och det tycker jag är väldigt intressant, för då får man ett grepp om vad projektledning är för något. Byggbranschen har ju jobbat med sådana modeller i säkert 50 år, så där finns en gedigen kunskap.
Själv kommer jag ifrån konstvärlden, och vi har gjort en massa projekt, men då märker man att de har inte gått till på det viset. Vi har inte kännt till punkt b jättetydligt redan vid punkt a. Och det tror jag gäller för samhällsentreprenörer också, det är en kreativ process. Sträckan mellan a och b är interaktiv, det finns en dialog, där händer saker, det finns en kreativ utveckling. Det här "b" kanske blir något annat. Så när jag har resonerat om det här skulle jag hellre vilja säga att det är en process från "a till x". Där x är okänd. Man drar igång något utifrån ett frö, eller en skiss, och samlar människor för att utveckla något. Så småningom tar det en form. Det är en annan typ av projektledning. 
Och det intressanta, det är att den här punkten x kan vara något mer, större än vad man kunde förutse eller fövänta sig. Det kan innehålla en utveckling. Om man redan från början har bestämt vad som ska bli punkt b så blir det ingen riktig utveckling, då är alla ramar satta. Så det är intressant, man låter processen ge något till målet.

Carl-Johan Asplund: Vi diskuterar olika typer av projekt och entreprenörskap. Kommersiella projekt, inom det offentliga, och passionen, det som drivs av individer. Man kan komma in i miljöer där man märker att folk bara brinner för något. Vad är det som driver dem? Jag tror man ska titta på deras visioner och vad de gör i konkreta handlingar. Titta på vilka de träffar. Jag tror inte det handlar så mycket om planering utan intuition, se hur de agerar. Vi kan ta exemplet med Stapelbäddsparken, visionen att skapa världens bästa skatepark. Och det behöver inte handla om pengar, man gör det ändå. Så titta på vad de gör, konkreta handlingar, starta där.

