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Jag tänkte att jag skulle ta en liten reflektion runt det här med kritiska perspektiv kring social entrepreneurship och samhällsentreprenörskap. På vår hemsida har jag lagt upp några länkar, dels till Michael Edwards hemsida, som vi ska ha som föreläsare på Malmö högskola. Det finns en del material om hans resonemang och länkar till några blogginlägg som han har gjort på olika universitet med ett kritiskt perspektiv på business-tänkande inom socialt entreprenörskap.
Dessutom har jag lagt upp en artikel från Australien, där man har ett kritiskt perspektiv på bilden av socialt entreprenörskap som lösningen på givna problem.

Utgångspunkten för kritiken är också en syn på socialt entreprenörskap. Vad är det egentligen för någonting? För många som diskuterar detta handlar om att använda sig av affärsmodeller hämtade från näringslivet för att lösa sociala problem. Och om man tar den utgångspunkten blir kritiken väldigt tydlig och relevant. Utgångspunkten i Australien det är att man har lyft fram social entrepreneurship som ett sätt att lösa frågor om arbetslöshet och hälsovård. Och varför socialt entreprenörskap har lyfts fram där det menar har att göra med en utgångspunkt i att regeringen inte har några pengar, att det finns en ekonomisk kris i att finansiera välfärden. Det är en argumentation vi känner igen även från Sverige. Har vi råd med sjukvården, med skolan och så vidare?
Men utgångspunkten här är egentligen ett förhållningssätt när det gäller vem som ska utföra välfärdens operativa handlingar. Att det ska finansieras gemensamt finns med, men vem ska genomföra det? Här finns det något som kallas New Public Management, en ideologi kring hur välfärdsstaten ska arbeta och fungera. Den växte fram med Thatcher och Reagan i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Här finns idéen att staten iförsig kan finansiera men ska inte själv utföra alla delar, privatiseringar har varit en central del. Och det här har varit en officiell del i statsförvaltningar de senaste 15-20 åren trots att det aldrig har varit en valfråga. 
Det som man kritiserar i den här australiensiska artikeln det är dels idéen att staten inte har några pengar, att det bygger på falska premisser. Och att social entrepreneurship inte kommer åt orsakerna till problemen, utan att det blir mer som ett slags plåster, och att det blir alldeles för små åtgärder som kanske gynnar ett fåtal personer.

Michael Edwards och hans kritik kopplat till det här med business-tänkande inom den ideella sektorn är baserat på att han menar att de värden som gör att människor engagerar sig i ideella föreningar inte alls låter sig mätas med affärsmässiga metoder. Och att affärstänkande inom den ideella sektorn kan göra betydligt mer skada än nytta. Det kan döda engagemang och den förmåga till att skapa förändring som finns i de här organisationerna. Och business, menar han, handlar egentligen om att bevara det bestående. Och ska vi åstadkomma verklig social förändring, så är det inte profit som det handlar om utan värden som inte låter sig inlemmas i affärsmodeller. 
Så läs gärna de här artiklarna, för Michael Edwards är det egentligen bäst att få tag på hans bok, eller att komma till föreläsningen på Malmö högskola. 

Jag tänkte att jag skulle ha en liten kommentar till. Vi pratade under internatet om behov av planering. Ska man planera noggrant i detalj innan man kör igång eller ska man köra på och se vad som händer under resans gång? Och jag pratade lite om det här med att planering handlar om hur mycket osäkerhet man kan hantera inom projektet. En annan sak som jag kom att tänka på, det är att undersöka det problem som man vill lösa, den produkt som ska komma ut. 
Ett exempel från tidigare studerande på högskolan. Man ville göra en insamling av kläder, hygienprodukter och liknande till hemlösa. Veckan innan man skulle genomföra insamlingen tog man kontakt med en av organisationerna som jobbar med hemlösa. De berättade att de hade gott om kläder och ofta får hygienprodukter från företag när det har blivit feltryck. 
Hade man lagt lite mer tid i ett tidigt skede och frågat de berörda vad de egentligen behöver, hade man kanske upptäckt detta. Det här kan också vara en sak med planering, att inte hoppa direkt till lösningarna. Prata med de berörda, undersök idéen, innan man sjösätter ett projekt.





