Video: Samtal mellan Fredrik och August om projektledning inom samhällsentreprenörskap

Fredrik: Hej! Den här veckan ska vi göra något lite annorlunda, ett samtal med varandra.
Ja, August, jag tänkte först börja med att intervjua dig. Du gjorde några intervjuer med olika personer kring det här temat, vilka är dina reflektioner från de här intervjuerna?

August: Jag pratade ju framförallt med tre personer som finns dokumenterade. En sak som jag har funderat vidare kring är hur man kan ha med sig en uthållighet som projektledare. Om man är i ett projekt där det kanske är svårt med finansiering, där man måste skapa nya samarbeten, där det kan ta tid att etablera en idé. Då måste man bottna i sitt engagemang och sin drivkraft. Det här var något som Sophia Ersson på Selfmade pratade om. 

Fredrik: Ja, här finns det personliga. Men det blir också väldigt viktigt att man har eller skapar någon form organisation runt sig, som kan fungera som den här bottnen på något vis. Det kan bli väldigt tufft om man är helt ensam. 

August: Ja, och den andra delen i det här är att det oftast handlar om någon form av kollektiv process. Man försöker ofta skapa ett sammanhang att jobba i tillsammans med andra, och det är något jag känner igen själv också. Samtidigt är det också något som är väldigt lustfyllt.

Fredrik: Var det något som förvånade dig i intervjuerna?

August: Det individuella perspektivet föll delvis bort. Ur den enskilde projektledarens perspektiv, vad är viktigt att tänka på och vad kan vara specifikt när vi jobbar med samhällsentreprenöriella processer.

Fredrik: För sedan har du också egna erfarenheter av den här typen av projekt, den här resan genom Sverige exempelvis. Har du någon erfarenhet som du tycker stämmer överens eller som skiljer ut sig från de kommentarer som du fick i intervjuerna?

August: I stort så är det mycket som stämmer överens. Att bottna i sin drivkraft, att kunna hålla kvar visionen och jobba vidare även om finansieringen verkar väldigt osäker. Det tycker jag stämmer väl in. Också det som Mårten lyfter fram, man börjar i en ände och jobbar tillsammans med andra, och man vet inte vad resultatet kommer bli egentligen. Och att jobbar med en sådan delaktighet i processen är väldigt spännande, men det bygger på en viss osäkerhet.

Fredrik: Absolut, och den här osäkerheten kan också vara en styrka. Därför att i osäkerheten finns kreativiteten, och möjligheter skapas. Så det handlar om att bejaka det osäkra, men att hela tiden vara vaksam på vad som kan gå åt skogen.

August: Ja, det är ju också projektledarens roll, att ha en medvetenhet om de risker som kan uppstå. 

Fredrik: Sedan gjorde du en sammanställning med huvuddrag av projektledningsperspektiv från boken Publikt entreprenörskap. Tycker du att de bitarna stämde väl överens med det du hörde i intervjuerna?

August. Ja, flera saker stämmer rätt väl. Att man får oväntade resultat, processen utvecklas och man vet inte var den kommer bära hän egentligen. Det är en sak.

Fredrik: Och de som är aktörer i de här sammanhangen, man reflekterar inte så mycket i förväg utan man bara sätter igång.

August: Ja, man startar i handlingar, det är intressant. Men också uthålligheten, där vi kan lyfta fram Stapelbäddsparken som ett exempel. Det tog flera år innan det blev verklighet!

Fredrik: När det gäller Stapelbäddsparken så har jag intervjuat John några gånger runt det här. Och han menar på att när tankarna runt parken växte fram så fanns det ingenting annat sådant i Sverige. Sedan började det hända saker i andra delar av landet, men det fanns fortfarande ingenting i Malmö. Och det här var en medveten process från deras sida. Det var viktigt att inte få en skatepark på plats till vilket pris som helst. Utan det var viktigt att det skulle bli bra. För annars skulle det inte bli uthålligt på längre sikt. Och då fick det ta den här extra tiden för att förankra det djupt, så att det verkligen bar sig. Det skulle bli på plats, det skulle bli bra. Om man tänker utifrån ett projektperspektiv så är det ofta att det är projektmålet som man är ute efter teoretiskt sätt. Du ska nå fram till målet, och så är det punkt. Men projekt inom samhällsentreprenörskap, där är det sällan på det sättet. Projektmålet är oftast bara en typ av milstolpe eller avbockning. Processen runt omkring är minst lika viktigt. Och även att de resultat som man får fram kan leva kvar långsiktigt. Det tror jag skiljer ut she-projekt delvis.

August: Får jag då fråga dig Fredrik, du har tittat lite på litteratur kring non-profit-sektorn, hur ser projektledning ut och vad kan vara viktigt att tänka på. Är det något som stämmer överens här också?

Fredrik: Det finns det mycket. Det här med motivation och uthållighet, det för man in på ett lite annat sätt. Mycket av forskningen som finns är ur ett amerikanskt perspektiv. Här är non-profit sektorn stor, det kan handla om välgörenhet, om kyrkor, att mobilisera, ordna resurser. Men även om man jobbar med projekt inom den kommersiella sektorn så är det ju viktigt att alla som arbetar i projektet känner motivation, men än viktigare blir det förstås när man jobbar i non-profit sektorn. Om vi tänker på ett exempel som Stapelbäddsparken, då gäller det att alla som är involverade har motivationen och att man kan upprätthålla motivationen över tid. Där gäller det att hitta sätt att jobba på det här sättet. Hur ska vi bära oss åt för att människor ska kunna se det här ljuset i slutet av tunneln?

August: Finns det några riktlinjer här då för hur man kan jobba?

Fredrik: Ja, det gäller ju att visa på resultat. Kommunikation blir centralt, kommunikationen inom gruppen. Hålla dialogen igång, och inte minst att skapa den här känslan av delaktighet. Att alla känner att man är del av processen och att man ser sin del i resultatet. Kommunikation överhuvudtaget är centralt. Framförallt kan det vara så att man i organisationen har en vision. Stapelbäddsparken som exempel, John och hans vänner hade sett liknande skateparker i Europa, en sådan vill vi ha i Malmö! Men det kan vara lite svårt att kommunicera rakt av. Det gäller att hitta fram till ett sätt att kommunicera så att mottagaren både förstår vad det handlar om, men också kan göra idéen till sin egen på något vis. Så kommunikationen är central i de här sammanhangen. Just också eftersom man inom samhällsentreprenörskap så har man inte alltid de resurser man kan ha annars. Man har kanske inte resurser för att sätta in annonser exempelvis.

August: Och en osäker finansiering hade du också hittat som en del i litteraturen?

Fredrik: Ja, osäker finansiering är regel kan man väl säga. Plus det att man nästan alltid har den här tydliga begränsningen i sin finansiering. Dvs, när pengarna är slut så är de slut. Medan om du arbetar inom näringslivet så kan det mycket väl vara så att om projektet är till 80 % färdigt och budgeten är slut till 95 %, så kan du gå till finansiärer och säga att du måste ha lite mer medel. Det ska mycket till för att de inte ska skjuta till mer medel för ett projekt som är 80 % färdigt. Så icke inom samhällsentreprenörskap, till exempel med pengar från Ungdomsstyrelsen. Då är det finito, där är gränsen. Du får inte 25 000 extra för att göra sista biten, det är mycket otroligt.

August: Då får man hitta andra sätt att hantera det?

Fredrik: Man får göra det. Man får jobba gratis, och man får kanske starta nya projekt som är kopplade in i varandra. Det är ofta verksamheter har ett antal olika projekt som är länkade till varandra på olika sätt. 
En annan möjlighet är något som jag mötte nu med Moomsteatern i Malmö. De har funnits i 20 år, de har kunnat kommunicera tidigare och marknadsföra sin idé utifrån att deras verksamhet verkligen är en social innovation. Därför har man fått ett nyhetsintresse. För deras nya uppsättning, Möss och människor, så använder man Tv-reklam. Och det vet man, tv-reklam är inte billigt direkt. Så hur kommer det sig? Jo, för TV4 blir det här att öppna upp för TV-reklam för Moomsteatern en del av deras CSR-arbete. Så de fick reklamplatsen till en tredjedel av priset. 
Det här är också en sak att ta fasta på. Det är svårt att få sponsorer som lägger in 30 000 kr i ett projekt, däremot är det mycket större chans att få en sponsor som har olika typer av resurser, att ställa upp och bidra med någon av sina tjänster som man ändå producerar. Det måste då vara väldigt tydligt för sponsorn vad man får för något. Man behöver kanske göra någon form av paket. Vilken målgrupp kommer man att synas för? Vad är det för konnotationer som finns runt vårt projekt. 
Att hålla på att jaga sponsorer för att tro att man ska få in 10 000 eller så där kan vara rätt fruktlöst, men att få tjänster kan fungera.
Det var en annan sak jag tänkte på här, vi har en konkurrens om tid överallt. Folk har alldeles för dåligt med tid. Och det är också svårt att komma in och lägga tid i olika typer av projekt. Och ofta inom samhällsentreprenöriella projekt har man fått stöd för en projektledare, men inte för fler som ska göra jobbet. Hur ska man då få folk att ha tid att stoppa in i projektet? Det är en stor utmaning.

August: Samtidigt som man då måste fungera solo som projektledare.

Fredrik: Ja, precis, och bara det är ett problem. Att man ofta känner sig väldigt ensam som projektledare. Om man jämför med näringslivet där man som projektledare förmodligen har en mer tydlig projektplan och en styrgrupp som man bollar idéer med. Är det Ungdomsstyrelsen som finansierar, så har du inte möjlighet att ha en dialog på samma sätt med dem kring hur du kan behöva förändra projektet. Så det kan handla om att skapa ett sammanhang som känns rimligt. En styrgrupp eller liknande där man har möjlighet att diskutera projektets utveckling.
Det andra är att om man ska få andra människor att gå in och arbeta i projektet, då krävs det att man skapar möjligheter att gå in och göra rimliga arbetsinsatser. Vad kan vara rimligt för folk att orka göra? Det är en balansgång. 

August: Och en ganska svår balansgång!

Fredrik: En mycket svår balansgång, absolut.
Det som vi tänkte nu, det är att ni har också mycket erfarenheter runt detta på olika sätt. Som projektledare, som projektdeltagare. Så därför skulle vi väldigt gärna ha era kommenterar kring detta. Känner ni igen er? Är det något som sticker ut? Eller har ni andra erfarenheter som ni tycker inte har tagits upp och som är viktiga? De vill vi gärna ta del av under veckan. Och vi lägger upp en speciell tråd för den diskussionen. Så hörs vi där!

