Socialt företagande (Video)
Eva Maria Mörner.

Del 1

Hejsan, Eva Maria Mörner heter jag. Jag har fått äran att presentera något om sociala företag och socialt företagande i Sverige, som pågår just nu, lite historik bakom den här typen av företagande. Jag kommer att nämna något om utvecklingen i Europa och alldeles särskilt utvecklingen i Skåne.

Jag är verksam i Folkbildningsföreningen i Malmö, som driver Glokala folkhögskolan men även en del andra utvecklingsprojekt. Den här presentationen har sin koppling till Infokooperativet Malmö, en ny arbetsplats som på sikt ska kunna drivas som ett socialt företag som ger arbete till nya medarbetare, som har börjat arbetsträna och ska kunna få ett arbete även om man har någon typ av hinder som man har fått ägna sig åt att komma över.

Vi går till den första bilden. Det är lika bra att börja med att titta på en definition, vad är ett socialt företag? 
Det är ett företag som har en social prägel och som har sociala ändamål. Den här definitionen som jag nu presenterar är en definition som har utarbetats inom ett utvecklingsprojekt som har letts av Nutek, myndigheten för näringslivsutveckling. Och det är kanske Nutek som har varit den myndighet och institution som har samlat mest utvecklingsresurser för att ringa in den här typen av företagande. 
Ett socialt företag är ett företag som har som ändamål att integrera människor som står långt ifrån arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv. Att försöka motverka utanförskap och skapa arbete.
Skapar delaktighet för medarbetarna genom genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt. Medarbetarna ska ha inflytande, det ska vara ett demokratiskt företagande. 
Företagen ska också återinvestera sina vinster i den egna eller liknande verksamheter. Det får alltså inte handla om privata vinstintressen.
Det ska också vara fristående från offentlig verksamhet, riktiga självständiga företag som kan vara organiserade som kooperativ eller aktiebolag.
De här företagen ska också binda samman entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster. Det förutsätter ett samarbete med det offentliga som är med och stödjer. De här företagen anställer personer som antingen fortfarande har någon form av arbetshinder eller av annat skäl behöver stöd. Så det bygger på ett nära samarbete.
Företagen driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum, för medarbetarnas skull men på ett affärsmässigt sätt. Det är en utmaning, men det finns dem som har lyckats.

En mängd olika branscher finns det idag sociala företag som är verksamma inom. Ungefär 150 företag har Nutek räknat in. Jag tror att det finns fler, 10-12 ungefär i Skåne. Det kan vara bageri, bed&breakfast, camping, konferensverksamhet, skogsarbete, äventyrspedagogik osv. Ett exempel är Aluma, som ger sina säljare inkomster. Inom förpackningsindustri finns Skånejobb i Malmö som ger arbete till människor med funktionshinder. Sofielunds Folkets Hus är en förening som drivs som ett socialt företag. 

Det finns också andra närliggande begrepp och företeelser. 
- Sociala kooperativ. Flertalet av de sociala företagen drivs som kooperativ, men alla drivs inte som kooperativ.
- Företagens sociala ansvar - CSR. Om man söker på socialt företagande får man lätt träffar kopplade till CSR, och det är ju något annat. Företag som uttrycker sitt sociala ansvar.
- Social ekonomi - är ytterligare ett begrepp och är vidare. Det innebär inte bara socialt företagande utan inkluderar ideella verksamheter. Och eftersom det är så att det förekommer ett starkt engagemang i den sociala ekonomin bland föreningar, eldsjälar, ett entreprenörskap kan vi titta på kopplingen sociala företag - socialt entreprenörskap.

Sociala företag finns både i den sociala ekonomin och i den privata sektorn. Entreprenörskap finns inom alla sektorer. Och affärsmässigheten är inte nödvändig inom all social ekonomi. Men för socialt företagande är affärsmässigheten alltid nödvändig.
Ett socialt företagande sysslar med försäljning i någon form, medan andra verksamheter i den sociala ekonomin kan vara ideella och skapa arbetstillfällen ändå.
Men sociala företag skapar arbetstillfällen genom att sälja på den privata marknaden eller genom att vinna upphandlingar från det offentliga. Det kan handla om exempelvis utbildning eller rehabilitering. Många företag börjar i projektform med ex rehabilitering, arbetsträning och sedan utvecklar man verksamheten.
Tittar man närmre på årsredovisningar är det ofta så att hälften av intäkter i sociala företag brukar vara försäljning, och hälften någon form av bidrag. Naturligtvis får företag också ta emot lönebidrag för anställda med nedsatt arbetsförmåga, då är det egentligen stöd till individen som går genom företaget.


Del 2

Då går vi över till nästa avdelning. Det pågår en hel del utvecklingsarbete. Det finns ett stort behov av att skapa arbetsplatser som fungerar för sina medarbetare.

Långtidssjukskrivningar, arbetslöshet, utbrändhet gör att personer som tidigare har varit ute på arbetsplatser har svårigheter att komma tillbaka. Det finns också personer som inte har kommit igång med att arbeta. Detta har lett till ett sökande de senaste 5-10 åren, började på allvar runt 2000-2001, när Nutek och ett antal riksdagsledamöter började intressera sig för detta. Bl a med inspiration från Italien, där man bekantade sig med de sociala kooperativen som ofta har koppling just till vård för missbrukare, eller att hitta arbete och meningsfull sysselsättning. Också fungerande företagsverksamhet som kan skapa långsiktiga arbetstillfällen. Man kom hem med mycket inspiration och det mynnade bla ut i ett utvecklingsprojekt på Nutek. Det resulterade till exempel i en rapport, Socialt företagande - en väg till arbetsmarknaden. Gå in på www.socialaforetag.nu så kan ni läsa massor om detta utvecklingsarbete, finns flera intressanta rapporter.

Skoopi, det är namnet på de sociala kooperativens intresseorganisation. En stor andel drivs som kooperativ och förebilden är mycket Italien, men det utvecklas i olika varianter här på hemmaplan. På skoopi.coop kan ni läsa om deras verksamhet. En annan fin hemsida är www.slup.se, Stockholms läns utvecklingspartnerskap för den sociala ekonomin. 

Om ni kikar på europeiska hemsidor eller läser internationell text om företeelserna så kommer ni att stöta på tre begrepp:
Social firms - det är nära den svenska definitionen.
Social entreprises - lite mer allmänt socialt engagerat företagande, behöver inte vara så tydligt definierat. 
Sedan är det då social cooperatives, som motsvarar sociala kooperativ.

Några exempel på företag:
Jag tycker ni ska bekanta er med Basta-gruppen i Nykvarn, jag skulle vilja påstå att de är förebilden för allt socialt företagande i Sverige. Man ägnar sig åt rehabilitering, hunddagis, turridningar, finsnickeri, parkskötsel, städ, klottersanering, bygg- och anläggning. Anställer 70 personer. Eldsjälen är Alec Carlberg som var politiker och reagerade på den misslyckade missbrukarvården. 
Går ni in på hemsidan basta.se, läs då om vad som står om deras rehabilitering, det är väldigt konkret beskrivet även i ekonomiska termer hur man kan driva runt verksamheten. Ett starkt engagemang för människor med ett snillrikt entreprenörskap, där har de kommit långt.

Det har man även på Vägen ut-kooperativen i Göteborg. Började som ett equal-projekt, finansierat via Europeiska socialfonden. Idag driver man bl a Villa vägen ut-Karin, Villa vägen ut-solberg, Villa vägen ut-revansch. Bakgrunden ligger i ett kunnande och erfarenheter från kriminalvården och ett engagemang för de som ska lämna fängelsevistelse och hitta boende/arbete. Det försöker man utveckla. Hela tiden knoppas nya verksamheter av. 
Y-screen sysslar med screentryck på t-shirts och annat. Karins döttrar är café och rehabilitering. Hotell Le Mat är ett steg in i hotellbranschen.
Vägen ut-kooperativen organiserar sig som ett konsortium.

Framtid i Helsingborg går vi vidare till. Man startade 1994 som arbetsmarknadsprojekt, sysslar med återvinning, har loppis, tömmer vindar. Anställer ett 20-tal personer med olika hinder. Det kan vara fysiska hinder eller något annat, men med ett stöd går det utmärkt att gå till jobbet. Skåne populäraste loppis? Gå in på www.framtid-hgb.se.

Allra sist något om Sofielunds Folkets Hus. En ideell förening. Tittar man närmre är det ett socialt företag. Ägnar sig åt lokaluthyrning. Service, samverkan med alla hyresgäster. Det är folkhögskola, grundskola, fritids, cirkelverksamhet, kulturföreningar som finns i huset. Folkets hus-föreningen har även internationella samarbeten. Skapar genom verksamheten arbetstillfällen för runt 20 personer.

Del 3:

Eva-Maria Mörner: Ja, vad finns det för drivkrafter bakom sociala företag? Jag har bjudit in Birgitta för att föra ett samtal. Birgitta, du kan väl presentera dig?

Birgitta Göransson-Iliste: Jag har jobbat inom diverse inom olika sektorer som har med folkbildning och folkrörelser att göra länge. Och har kommit in i det som har med socialt företagande att göra utifrån, egentligen, det italienska perspektiv som du har nämnt. Den rörelse på kontinenten som har växt fram, och som kanske inte i första hand går in i social ekonomi ur ett näringslivsperspektiv, utan snarare ett humanitärt perspektiv. Hur kan man komma åt människors kapacitet, via olika former och aktiviteter. Och även på det ideologiska spektrat, att se på ekonomi på ett annat sätt. Att skapa alternativa sätt att mäta. 

E: Det här som Birgitta tar upp är viktigt. Det är naturligtvis så att när det dyker upp en ny företeelse som ska beskrivas är det lätt att görs med ett ovanifrån-seende, eftersom det behövs resurser och någon som tar ansvar för att främja utvecklingen. I Sverige har det varit Nutek, näringslivsmyndigheten, som har drivit. Och det har gett en skjuts, och det finns ett stort engagemang för social ekonomi hos föreningar, medarbetare, medlemmar, att skapa nya arbetsplatser och att vidga sina åtaganden. Att också inkludera arbetsliv, arbete.
Men det kanske också är viktigt att lägga ett ideologiskt raster för att se, vilka krafter finns bakom och varför gör vi detta? Det är inget tillfälle att t ex Basta blir ett kooperativ. Det handlar om människor som har jobbat länge inom social utveckling, ändå börjar vi dyka upp som företagare. Jag har gjort några punkter här för ett samtal.
Om jag säger så här: Sociala företag finns för att skapa alternativa arbetsplatser som anpassas till sina medarbetare. Vad tycker du om det Birgitta?

B: Ja, då tycker jag det är viktigt igen att titta på den här arbetsplatsen. Alternativ till vad, och alternativ för vem? Och vilket är målet? Är målet att vi som skattebetalare ska få mindre åtaganden? När vi går över från bidragssystem till en annan form? Men det är ändå ungefär samma sak det handlar om. Jag tror det är viktigt att titta noga på det, men ja, alternativa arbetsplatser behövs. Hela ekonomin behöver vara alternativ, så ja det är viktigt.

E: Vi ser idag att många inte orkar med sina gamla arbetsplatser. Utbrändhet är en allvarlig sjukdom. Vi ser det på Infokooperativet Malmö, när vi tillsammans deltagare och ledare jobbar, att det är ett alternativ som ska skapas. Som behövs, för att överhuvudtaget komma tillbaka till arbetsmarknaden. Det blir ett individperspektiv, i relation till hur arbetslivet ser ut idag. Ett högt tempo, höga krav på att kunna hantera datorer, vi ska ha social kompetens, vi ska klara bemötande, det är en väldig förändring i arbetslivet de senaste 10-15 åren.
Med alternativ i den bemärkelsen, vad säger du då?

B: Jo, det behövs verkligen arbetsplatser som inte går i huvudfåran. Men min varningsflagga, eller något vi ska ha med oss, är varningen att vi delar in samhället ytterligare i någon sorts vi och dem. Och alternativen är till för "dem", samtidigt som något annat fortsätter vara normen. Men jag är precis lika utsatt som vem som helst i den här tuffa formen av ekonomi som vi har accepterat de senaste 10 åren. Jag tror att de sociala företagen är pionjärer, och vi kommer vara tvungna att, kanske som en vision, bara ha sociala företag. När vi ser att arbetsmarknaden är till för människorna, och inte tvärtom.

E: Ja, att motverka diskriminering på den ordinarie arbetsmarknaden, är det en uppgift för sociala företag? Att vara både en motverkande kraft för att förhindra men också främjande för att inkludera?

B: Bara vi inte ser det som en alternativ arbetsmarknad, och klappar oss själva på axeln och tänker, "ja, men de sociala företagen finns ju". Vi kan inte sluta anstränga oss i andra sammanhang, vi måste anstränga oss hela tiden!  

E: För mig så handlar det också om solidaritet. Jag är helt övertygad om att om det inte vore för att pionjärerna var besjälade av en solidaritetstanke skulle vi inte se ett enda alternativ. För det kräver en så stor ansträngning och entreprenörskap. Så vore jag inte besjälad, skulle jag nog inte våga ge mig in i detta.
Ska vi tala om en vision tycker du, för ett solidariskt arbetsliv, som bygger på ett givande och ett tagande, oavsett om vi räknar oss som starka eller svaga. Där man också kan jobba med inflytande, att gemensamt ta ansvar, jobba på en typ av jämlik människosyn. Vågar vi ha en sådan vision?

B: Det hoppas jag verkligen! Både att man vågar och att man har det. Det kanske lite tragiska i sammanhanget är ju att den grundläggande visionen har funnits i det svenska samhället, men trasats sönder. Orsaken kan man diskutera, men om vi igen backar till Italien. Bland dem sociala företag som har vuxit fram, de äldsta kanske 30-40 år, byggdes upp där man ville efterlikna Skandinavien, den solidariteten i grunden. Vårt sätt att bemöta varandra som människor. Och att min privata rikedom är ointressant, om min granne inte kan sätta mat på bordet. Hur kan vi leva tillsammans på ett jämlikt sätt? Även om vi har olika bakgrund och föds in i olika sammanhang. Det är en gammal vision, men för mig är det här sättet att bemöta människor, den solidariska grundvisionen, viktig.

E: Det kanske är dags att förverkliga visionen?

B: Vi har ju tillgångar idag i större utsträckning än vi någonsin har haft. Vi har kunskap tillräckligt för att hitta på, lösningar som är ekologiskt hållbara. Så det är verkligen dags att titta igen på våra visioner om demokrati och medskapande.

E: Det är heller ingen händelse att vi sitter här, med fokuset kring samhällsentreprenörskap. Vi tittar både på ekonomi, ideellt engagemang, och just i den här diskussionen företagande. Ett entreprenörskap vill till, jag tycker att Alec Carlberg är knivskarp: Är man inte entreprenör, vågar man inte vara affärsmässig, så klarar man inte det här. Han är gammal vänsterpartist, och borde veta vad han talar om, eller har förmodligen tänkt igenom det här. Det handlar om ett risktagande. Exemplet Framtid i Helsingborg. Dessa människor behöver ha is i magen, eftersom man omsätter miljoner. Är vi beredda att ta riskerna?

B: Ja, men kanske inte alla. Det har inte varit en given del i vår uppfostran att vara risktagande på ett kollektivt sätt, eller hur man ska uttrycka det. Vi vill gärna att någon annan ska ta ansvar. Men visst måste vi ta risker, tänk så tråkigt livet skulle bli om livet bara var som en grå matta.

E: Och då är det bättre att vara flera?

B: Det är väldigt mycket bättre om man är flera om det går åt pipan, det är det som är vitsen om det är i samarbete, i kooperativ form eller någon annan. Man har rätt och möjlighet att misslyckas och ändå komma igen, eftersom man har en gemensam vision och stöttar. Tar risker ihop, har visioner ihop, förändras ihop och skapar värden ihop.

