
KURSINNEHÅLL SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP 
Varje måndag träffas kursdeltagarna digitalt för föreläsning, labb och samtal. Ämnena i föreläsningar är
nycklar som deltagaren tar till sig, testar och applicerar i sin projektidé. Kursens innehåll är tänkt att ge
verktyg och insikt i ett brett spektrum av ämnen för att ge en god grund för dig att genom socialt
entreprenörskap analysera och lösa samhällsutmaningar. Kursen är indelade i fyra teman med totalt
femton olika ämnen. 

I detta dokument får du en översikt och inledning till teman och vad de innehåller och därefter beskrivs
vad varje ämne omfattar gällande målsättning och innehåll. 

Från idé till verklighet 
Verktyg för entreprenörskap och företagande 
Socialt företagande 
Kommunikation & Marknadsföring

Tema: Entreprenörskapets hantverk 
Ett gott hantverk behöver mycket praktik och erfarenhet. En god hantverkare förstår materialet framför sig
och hur det kan formas, skapas, ändras för att bygga något. På samma sätt vill vi i detta ämne ge både
kunskap och praktik kring företagsamhet och entreprenörskap - var är det att skapa värde och hur
uppfattas det av mottagaren? Och en idé är bara ett luftslott tills den genomförs, så vi behöver lära oss
hur vi bygger från grunden så det blir hållbart och gott för alla inblandade parter, leverantörer som
kunder och medarbetare och volontärer. 
 
Ämnen inom entreprenörskapets hantverk 

KURSINNEHÅLL

Idéburen verksamhet och kyrkan som samhällsaktör 
Företagsbygge i kyrkans värld 
Samverkan mellan kyrka och samhälle 

Tema: Kyrkans möjligheter i samhällsförändring 
Heraclitus, en grekisk filosof,  ska ha sagt att “the Only Constant in Life Is Change”. Det enda vi kan veta är
att förändring kommer och samhälle, kyrka och individer utvecklas och förändras ständigt. Vi lever alltid i
en viss tid, en tidsanda, och det är först när vi tittar bakåt som vi kan se tydliga spår. Temat ger oss en
förståelse för kyrkan och dess identitet i socialt arbete för “dessa av mina minsta” och hur det har tagit sig
uttryck både förr och nu i svensk kontext. Vi ser vilka möjligheter (och utmaningar) kyrkan har som
samhällsaktör i nutid och framtid och hur du som individ kan kan lära dig navigera i ett ständigt
föränderligt hav genom att tydligare känna till den kyrkliga båtens historia. 
 
Ämnen inom kyrkans möjligheter i samhällsförändring 



Projektledning 
Finansiering – att hitta pengar 
Volontärskap & personal 
CSR och internationella perspektiv 
Ekonomistyrning och projektekonomi 

Tema: Projektledarskap & Organisation  
Projektmodellen med dess beståndsdelar hjälper oss förstå strukturen i ett projekt och det visar sig att vi
människor organiserar oss när vi ska åstadkomma något, som om att vi är skapade till det. Vi tar oss olika
roller utifrån erfarenhet och kompetens. Och med förståelse för projekt och organisation kan vi effektivare
leda och fördela arbete. Inom ämnet ger vi verktyg för att ta en idé till handling på ett strukturerat sätt
men även insyn i organisationers värld genom omvärldsspaning och globala perspektiv. 
 
Ämnen inom projektledarskap & organisation 

Ledarskap 
Hållbar individ 
Självledarskap, personlig utveckling, och självstudier

Tema: Hållbart ledarskap 
När du har en idé så handlar mycket om att samla folk kring idén, sätta ord på en vision och lyckas måla
bilden så människor vill följa. En idé kräver också organisation – en form eller grogrund där den kan få
växa och fortsätta formas, och det kräver gott ledarskap. Och för att kunna leda andra behöver du kunna
leda dig själv. Inom temat hållbart ledarskap vill vi ge verktyg och förhållningssätt för dig som ledare i
förhållande till både dig själv och andra så du kan leda med passion och uthållighet. 
 
Ämnen inom hållbart ledarskap 



Det svenska samhällskontraktet - Då och nu 
Värderingar och tro som drivkraft, teologi för entreprenörer 
Kyrkans roll som samhällsaktör och entreprenör 
Teologi kring diakoni och samhälle, biblisk grund, teologiska perspektiv 
Kyrkans roll för diakoni och samhällsutveckling, civilsamhällets framväxt, navigera i ett förändrat
samhällskontrakt, värderingar som drivkraft 
Kyrkan i Sverige på 2000-talet, framtidsspaning 

Idéburen verksamhet och kyrkan som samhällsaktör  
Målsättning 
Grundförståelse för relationen mellan kyrka och samhälle, relaterat till samhällskontraktet. 

Innehåll 

Storytelling – från vision till verklighet 
Odla kontakter, nätverka, identifiera viktiga förhållningssätt 
Verktyg för att beskriva idén så att utomstående och intressenter förstår t ex NABC 
Förklarande modeller över behovsanalys, varför gör jag det här – drivkrafter, för vem är nyttan? 
Mitt årshjul, personlig utveckling I planering och struktur 

Från idé till verklighet
Målsättning 
Få omvärldsinsikt i vad som förväntas i projektutvecklingsarbetet samt en grundläggande förståelse för att
använda de verktyg som presenteras i kursen. 

Innehåll 

Process för att utveckla ett värdeerbjudande 
Business model generering: från idé till verklighet 
Affärsmodellcanvas: utvecklingsmodeller för hållbart entreprenörskap 
Se möjlligheter och snabbt utvärdera idéer 

Verktyg för entreprenörskap och företagsamhet
Målsättning 
Att ha fått kunskap och färdighet att kunna använda arbetsverktyget Business Model Canvas för att
utveckla sin projektidé – primärt fokus på värdeerbjudande delen. 

Innehåll 

Olika projektledningsmodeller 
Projektägarskap och beställarkompetens 

Projektledning
Målsättning 
Att ha fått praktiska redskap för att som helhet och i olika faser kunna utveckla och leda ett projekt.  

Innehåll 



Definition av Socialt företagande 
Vad är gemensamt och vad skiljer socialt företagande jämfört med vanligt företagande 
Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) 
Att möta och organisera sociala behov i företagsform 
Studiebesök på sociala företag 

Socialt företagande
Målsättning 
Att ha fått en förståelse för vad socialt företagande är och kunskap om definitioner samt dess plats i
näringsliv och samhälle.   

Innehåll 

Projektorganisation, struktur, bemanning 
Projektplan och ett projekts faser 
GANTT-schema och tidsplan 
Syfte, Målstyrning, SMARTA mål 
Projektbudget 
Riskanalys 
Effekt och nytta 

Kontinuerligt givande och tagande i gruppsamtal och utvecklingsarbete gällande idéer 
Reflekterande veckojournal 
Presentera sin idéprocess vid ett öppet, offentligt redovisningstillfälle
Kurslitteratur och artiklar mm 

Självledarskap, personlig utveckling och självstudier  
Målsättning 
Pågående personlig utveckling under året, regelbunden reflektion, gemensamt lärande, hjälp till individen
att självständigt utveckla projektidé i interaktion med andra, skapa förutsättningar för hållbarhet för
individ och projekt.  

Innehåll 

Fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, meningsfullhet 
WHO:s åtta perspektiv 
Hållbart ledarskap, verktyg för personlig utveckling 

Hållbar individ  
Målsättning 
Kunskap om hälsa ur olika aspekter (själsligt, kroppsligt, andligt), och hur jag som individ och ledare håller
I längden.  

Innehåll 



Guds rikes perspektiv, integration av Guds rike i företagande/entreprenörskap 
Studiebesök Kungsportskyrkan och June Folkhögskola 
Möte med entreprenörer - framgångsfaktorer, utmaningar. 
Goda och lärande exempel på projektidéer och frågeställningar i församlingen. 
Förankringsprocess, hinder och möjligheter. 

Företagsbygge i kyrkans värld
Målsättning 
Fördjupad förståelse och praktisk inspiration av hur idéer och projekt kan utvecklas i församlingsmiljö. 

Innehåll 

Jag kan inte leda andra längre än jag kommit själv 
Multiplicerande ledarskap, teambyggande 
Hitta potentialen i medarbetarna 
Leda i alla led, feedback 
Självledarskap 
Redskap för att coacha/få människor att växa 
Grupputveckling 

Ledarskap
Målsättning 
Att ha fått verktyg till att leda i kyrka och idéburna verksamheter. 

Innehåll 

Att hitta finansiering för projekt och verksamheter av olika slag 
Att formulera ansökan 
Råd, stöd, information om olika instanser, hur hitta pengar 
Sponsor, Partners, andra samarbetsformer 
Värdearbete 

Finansiering - att hitta pengar
Målsättning 
Kunskap om hur man närmar sig finansieringsfrågor i sociala företag och projekt samt ha fått praktiska
redskap för att kunna söka ekonomiska medel till sin proejtkidé. 

Innehåll 

Dynamik i samspelet kyrka och samhälle 
Praktiska tillvägagångssätt 

Samverkan mellan kyrka och samhälle
Målsättning 
Att tillägna sig kunskap för att kunna ta vara på de möjligheter som finns och som samhället erbjuder när
det gäller socialt entreprenörskap. 

Innehåll 



Personal och HR frågor 
Bemötande 
Lagar, regler, policy 
Rekrytering 
Volontärskap – starta och bevara 

Volontärskap och personal
Målsättning 
Förvärva kunskap om hur man planerar för bemanning samt möter och hanterar människor inom socialt
företagande och idéburna organisationer. 

Innehåll 

Värdegrund och dess betydelse för verksamhetsutveckling 
Att bygga och vårda sitt varumärke 
Kris- och kommunikationsplan 
Verktyg inför presentation av sin idé i tal och bild 
Budskapsmodellen 
Mellanmänsklig kommunikation 

Kommunikation och marknadsföring
Målsättning 
Att ha tillgodogjort sig kunskap och fått verktyg för god kommunikation och grundläggande
marknadsföring. 

Innehåll 

Organisationsformer 
Styrelsearbete och ansvar i idéburen verksamhet 
Juridiska och formella aspekter 
Ekonomiska förutsättningar och ekonomistyrning 
Finansiering, budget, bokslut, föreningskunskap 

Ekonomistyrning och projektekonomi
Målsättning 
Tillägna sig grundläggande kunskap och förståelse för praktisk ekonomi.

Innehåll 

Idéburna organisationer som röstbärare och utförare (opinion) 
Samverkan med näringslivet 
Överenskommelsen mellan regeringen, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och idéburna
organisationer 
Upphandling och anbud 
Att bli utförare enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) 
Att samverka med offentliga aktörer via IOP-avtal 



Global omvärldsbevakning 
Hållbarhet Agenda 2030 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
Mikrolån, internationella partners, övriga exempel

CSR och internationella perspektiv
Målsättning 
Insikter om internationella samspel och hållbarhetsaspekter 

Innehåll 


