
Från idé till 
projektplan
Projektledning med inriktning mot social innovation och 
samhällsentreprenörskap

Fredrik Björk, Malmö universitet



Initiering

• Projektet befiier sig i 
initieringes- iellier diesigenfasien – 
deiia del av projektet kallas 
iblaid för priejiekt

• I deiia fas är det viktgt at ha ei 
öppei iiställiiig – exakt hur 
projektet skall se ut skall 
fortaraide vara rät öppet för 
föräidriigar

• Uidvika at direkt kasta sig över 
”lösiiigar”



Var börjar projektet?

• Ett probliem somt behövert lösas
• Ent visiont omt förändring
• Ent idé somt mant villt genomföra



Projektdesign

• Ideitfera utmaiiig – situatonsanalys
(LFA-metodei: ”problemträd”)

• Backcastig – analyst avt ett önskvärtt framtdsläge
• Föräidriigsteori > ”hurt skallt vit kommat härifrånt tllt dit?”
• Systemiskt/processinriktat förhållningssät
• Analytskt/ratonellt
• Förutsägbarhet/linearitet



En idé man vill genomföra?

• ”Ei möjlighet som öppiar sig”
• ”Skulle mai iite kuiia göra…”
• Handlingsinriktat
• Entreprenöriellt
• Oförutsägbart, ”magkänsla”



Kunskapsutveckling i 
projektet

Projektförlopp

Beslutens betydelse

Tillgänglig information 
& kunskap

Start Slut

”Projektplailäggiiigeis dilemma”



Analysera! 

• I rimlig utsträckiiig – beroendet 
påt omfatningt ocht risker

• Försöka ställa frågor mai 
normalt iite ställer – väida och 
vrida på saker/ ifrågasäta 
vardagliga föreställiiigar

• Bakomliggaide faktorer?
• Förutsätiiigar (sociala, 

ekoiomiska, politska etc.; 
lokala /globala)?

• Bryta ier i 
aktörer/krafer/processer



Jag. Vi. 

• Varför är det här viktgt för 
mig? 

• Vilkei roll vill jag spela i 
projeket – vadt villt jagt skallt 
händat efert projektetst slut?

• Varfört skallt justt jag/vit görat 
projektett –t vilkat särskildat 
resurser/förmågor/behovt 
hart jag/vi?

• Värdegruid/priiciper



Nu är ansatsen analyserad
• Gå vidare iär mai har 
tllräcklig kuiskap

• Dags at börja täika på 
produktmålt = vad skall vara 
projektets slutgiltga 
produkt

• Hurt skallt detat defnieras?
• Samt projektets efektmålt 

= vad skall vara projektets 
låigsiktga koisekveiser

• I stora drag – iite på 
detaljiivå



Resursbehov
• Vilka kompeteiser kommer 

at behövas? Var kai vi hita 
dessa?

• Vilka resurser i stort kommer 
at behövas? Var kai vi fiia 
dessa?

• Finansiering? 



Vilka skall vara med?

• Hur kai de bidra?
• Vilkei roll skall de spela?
• Vilkei roll skall jag spela?
• (Föraikra i sii orgaiisatoi)

Nut kant dett varat dagst att get sigt påt att görat ent 
projektplan/projektansökan!
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