Introduktion - Modul 2 (video)
25 oktober 2010

Fredrik: Då sätter vi igång, ett samtal som inledning på modul 2.

August: Ja precis, vi tänkte att vi ska resonera lite här i övergången från modul 1 till modul 2. Nu när vi går i kursens nästa del. 

F: Ska vi börja med lite reflektioner efter den första modulen?

A: Ja, vi har börjat med att titta ganska brett på området, och det kanske har uppstått en del förvirring. Vad ska man tänka? Hur kan man identifiera sig själv? Vad kan jag acceptera för min roll som samhällsförändrare? Och begreppsdiskussionen är väldigt levande också.

F: Den är mycket levande. Det såg man inte minst nu när vi på Malmö högskola fick uppdraget för den här mötesplatsen från KK-stiftelsen. Då blev det en väldig diskussion om vad den skulle heta för något. Först så togs ett initiativ där man valde att kalla den "Mötesplatsen för social innovation". En facebook-grupp bytte namn från samhällsentreprenörskap till social innovation. Och helt plötsligt blev det en väldig reaktion på det också, från en del som tyckte att "varför dumpar ni det här begreppet samhällsentreprenörskap?". Som då en del känner att de vill vara en del av. 
Så därför blev det en hastig reträtt tillbaka. Så nu heter den Mötesplatsen för social innovation och samhällsentreprenörskap.
Det finns en väldig diskussion då hos oss hur vi ska resonera på högskolan kring det här. Vad är det som är det viktiga? Vilka aktörer känner sig bekväma med olika begrepp? För en del är ordet entreprenörskap ganska laddat. Man känner sig inte delaktig i det begreppet. Jag tycker att för min del, när jag tittar på vad det innehåller rent faktiskt, så är det bland annat det här med handling, och aktör, ganska individorienterat. Det tycker jag är ganska intressant för som lärare är det ju människor man utbildar. Så att utbilda i entreprenörskap, i att göra saker på något vis, det känner jag mig hemma i. Men att utbilda i sociala innovationer? Hur gör man det? Det känns mer som ett system, analytiska kategorier, att analysera innovationssystem eller liknande. Men ska vi utbilda och göra kurser så känns det som att entreprenörskap är lite roligare. 

A: Ja, vi kan säga också att det är roligt att så många är med på kursen så här långt. Den senaste uppgiften 3 har bidragit med en hel del nya tankar. Där finns en del utforskande av olika aspekter, lite mer konkret och lite mer teoretiskt,  det är kul att vi har den bredden.
Det finns ett till begrepp som vi har jobbat rätt mycket med från folkhögskolan, publikt entreprenörskap. Här har vi boken Publikt entreprenörskap, som vi har tittat lite på, och nu i första veckan i modul 2 ska vi läsa den första delen av boken. Så vi lämnar inte diskussionen kring begreppen, vad som ligger i dem. Det fortsätter vi med. Det handlar ju mycket om att försöka analysera utvecklingen i världen, utvecklingen i samhället och försöka hitta ett sätt att beskriva det som vi arbetar med.

F: Begreppet Publikt, det som jag har mest emot det, det är att det låter klumpigt. Men något som var intressant var när vi hade Michael Edwards på föreläsning, när man pratar om social entrepreneurship så är det egentligen inte entreprenörskapet som var intressant att diskutera, utan vad vi lägger i begreppet "social". Vad menar vi med det sociala? Vad menar vi om vi säger samhällsentreprenörskap? Vad tänker vi om samhället, hur ser vi på det, och dess roll? Vill man då använda begreppet publikt entreprenörskap så säger man ungefär att det finns en typ av arena som man är intresserad av. Problemet är bara att "publik" på svenska, vad betyder det egentligen? Jo, det är ju åskådare, så publikt entreprenörskap låter lite konstigt tycker jag. Men det är min bild.
Björn och Daniel förklarar ganska bra i boken vad de menar och jag tycker att det är intressant, för en av de saker som de tar upp, det är att i det publika entreprenörskapet handlar det om att man ska utöva sitt medborgarskap på en så att säga, offentlig eller gemensam arena. Snarare än att man ska vara en konsument. Så det handlar om hur vi ska påverka samhällsutvecklingen. Ska vi påverka genom att välja produkter, eller genom ett aktivt deltagande, genom aktiva handlingar?

A: Ja, för det är väl den dimensionen, det aktiva drivet och engemanget som är intressant i det här.

F: Vi kan fundera också på vad som händer just nu, vi har fått en nygammal regering, vad är det för något som händer där? Det som vi vet, det är att det från regeringens sida, från näringsdepartementet så är man intresserad av de här sakerna. Det var en konferens uppe i Östersund för några veckor sedan. Där det bland annat var med personer från näringsdepartementet. De menade att det här är ett område där man är intresserad på olika sätt. Jag vet också att de som jobbar inom området i Göteborg har jobbat tillsammans med representanter för oppositionspartierna. De gällde framförallt folk från Miljöpartiet. Där ser man att det här är en viktig del i att jobba med hållbar utveckling och medbogardelaktighet.

A: Här finns också grenen med lokal landsbygdsutveckling, är det framförallt där som Näringsdepartementet och Tillväxtverket lägger fokus, eller är det en bredare diskussion med både kreativa näringar och landsbygdsutveckling, hållbarhet.

F: Kopplingen till kreativa näringar är ganska stark. Jag tror att det handlar om att man har börjat acceptera att entreprenörskap inte bara handlar om att starta vinstdrivande verksamheter, utan att det handlar om människors handlingskraft överhuvudtaget. Människors förmåga att påverka sin situation. Och det är ju väldigt positivt isåfall.

A: Det låter det som, absolut!

F: Det låter det som, sen får man se var saker hamnar i slutändan, samtidigt finns det saker och ting där det går på andra hållet. Vi hade ett exempel, där man i Malmö ville upphandla läxhjälp ute på Rosengård, då tog man kontakt med IM för detta. Men där sa Individuell Människohjälp nej, man ville inte vara med. De menade att deras uppdrag inte var att utföra uppgifter som ligger på det offentliga. Det tycker jag är väldigt bra, det satte fingret på en vitkig fråga. Faktiskt är det så att läxhjälp tillhör de saker som man har jobbat en del med i ex Storbritannien när det gäller socialt entreprenörskap. Men då har det inte varit uppdrag från det offentliga, utan självorganiserade grupper. Det blir en annan sak om det blir det offentliga som ber en frivilligorganisation utföra tjänster till en låg kostnad. Då är man inne på ett spår med att rulla tillbaka välfärden. 

A: Tvärtom tror jag att väldigt många, som är engagerade, som driver inom ideella organisationer och i de gamla folkrörelserna har en väldigt positiv syn på ett stort offentligt åtagande och på välfärden generellt. Det tyder också IM:s nej på, man ser att välfärden och ett stort offentligt åtagande är väldigt viktigt.

F: Då ska vi nu rulla vidare mot nästa modul, som bland annat tittar på organiationsteori och organisering. Hur bygger man upp en verksamhet? Hur mobiliserar man? Både att det finns formella former, men också mer informella, och rent praktiskt, hur gör man när man vill få samman människor? Och när vi ska titta på ledarskap blir en intressant fråga att ställa, hur ser ledarskapet ut i den här typen av organisationer? Vad menar vi med ett begrepp som ledarskap? Ledarskap kan vara populärt att prata om, man vill ha ett bra ledarskap, klart eller starkt eller tydligt. Men vad betyder det? Jag brukar alltid säga att ledarskap är en grupprocess, ledarskap handlar om relationerna mellan människor, inte att någon enskild individ ska pådyvla andra något. Det måste alltid handla om en kommunikation, där det finns en överenskommelse om ledning, vem som leder i vilken situation. Om man jobbar med det utifrån ett sånt relationsperspektiv kan man också säga att ledarskap aldrig är statiskt, utan förändras. Man kan skapa en situation där man jobbar med ett dynamiskt ledarskap där olika går in och leder processen, för att skapa transparens och delaktighet. 

A: Ja, och att försöka skapa tillitsfulla när man jobbar tillsammans känns som något mycket centralt.

F: Framförallt när man jobbar inom den här typen av organisationer. Om vi tänker oss en organisation där vi har mycket frivilligkrafter, så funkar det kanske inte riktigt att köra en hierarkisk organisation, det är viktigt att människor kan känna sig delaktiga och kan påverka.
Sen är frågan, ska det vara en demokratisk organisation, och vad lägger vi isåfall i det?

A: Och sedan finns också ett informellt ledarskap i grupper. Även om man inte är formellt projektledare eller den som ser ut att ha den drivande rollen kan man ju ändå, genom att man har mycket kunskap eller kontakter, få en väldigt betydande roll. 

F: Ledarskap har många dimensioner, man kan se att varje organisation behöver både det som handlar om det mer visionära som pekar ut riktningar, men man behöver också det som handlar om ett mer strukturerat ledarskap. "Visst har vi visioner därborta, men när ska vi ha nästa möte?". Det är också en del i ledarskapet, att se till att det händer saker och ting. Praktisk handling, struktur. 

A: Ja, och där tror jag vi kan känna igen oss allihopa, att vi får olika roller i olika sammanhang.

F: Det finns en del teorier om att det finns vissa som har typiska personligheter som passar för olika situationer. Å andra sidan finns det annan forskning som menar att människor tar olika roller beroende på vad de ser för behov.

Vi ska ha en del internationella perspektiv också i modul 2?

A: Ja, när det gäller nätverkande kan vi t ex titta på framväxten av sociala forum globalt, och det kommer ett World Social Forum i slutet av januari 2011. Sedan vill vi också plocka upp det som händer där ni finns i kursen på några platser ute i världen, Tokyo, Paris, Irland, Danmark, Kenya. Hur ser diskussionen ut?

F: Vad är problemen och vilka är utmaningarna i olika sammanhang? Det ger också en bild av vad vi behöver för något här. Vi kan se styrkor och svagheter i det vi ser i Sverige genom att titta på det som finns på andra håll.
Sedan ska vi också ha ett internat framme i januari. Och vi har nästan en tradition av att åka till Köpenhamn. Så det ska vi se till att göra, och vi har bra kontakter sedan tidigare med olika aktörer men ska också försöka hitta några nya.

A: Så det vill vi bjuda in till, internatet i början på januari redan nu. En viktig sak som händer nu är också övergången från Webzone till It's Learning. Här finns lite praktiska frågor, att komma med in i det nya systemet. 

F: För er som inte har skaffat en dator-id på MAH är det viktigt att göra det nu. Det kommer en påminnelse med en länk för detta. Som sagt, ni skaffar er en dator-id, det tar några dagar innan ni blir registrerade. Vi lägger in något till att börja med på It's Learning.

